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Metas NII.

Vokiečiai tikisi sudaryti iš 150,000 vyrų lietuvių armiją. Naujoji Lietuva busianti vokiečių imperijos valstybe ir turėsianti 
tokias teises, kaip Saksonija ir Bavarija. Sąjungininkai protestuoja prieš Vokietiją, kad iš laikinai užimtų žemių ji daro nau
jas valstybes ir ima jų gyventojus kariumenen. Caras sako jis pats duosiąs lenkams autonomiją po kares, o sąjungininkai 

užtikrina, jog Mike savo žodį išpildys. Apie Lietuvą tečiaus jie nieko nesako.
Lietuva tuoj busianti 

savistovi valstybe.
VOKIETIJA TIKISI GAU

TI 150.000 LIETUVIŲ 
KAREIVIŲ.

Lietuvos valdonu busiąs an
trasis kaizerio sūnūs 

Fridrikas.
Lapkričio 20 d. Paryžiaus 

laikraščiai išspausdino ži
nių, kurios atėjo iš Šveicari
jos, kad Vokietija, davus 
lenkams ’*neprigulmybę,” 
dabar rengiasi padaryti iš 
Lietuvos valstybę.

Žinios sako, kad naujas 
Lietuvos valdonu busiąs vei
kiausia princas Eitel Frid
rikas, antrasis kaizerio sū
nūs. Lietuva tečiaus nebu
sianti visai neprigulminga. 
Ji ineisianti vokiečių impe
rijos sastatan panašiomis 
teisėmis, kaip Bavarija ar
ba Saksonija.

Kaip Lenkijoj, taip ir Lie
tuvoj vokiečių tikslas esąs 
visupirmiausia paimti jau
nus vyrus kariumenen. Vo
kiečių apskaitymu, Lietuvo
je esą galima sudaryti 150 
tūkstančių kareivių armiją. 
Šita lietuvių armija kariau
sianti po vokiečių feldmar
šalo Hindenburgo vadovys
te.

Kaizeris matomai užsima
nė eiti Napoleono pėdomis, 
nes ir Napoleonas panašiai 
elgdavosi: užkariautose že
mėje paskirdavo savo gimi
naičius valdonais, o tų šalių 
žmones imdavo savo armi
jom * |

SĄJUNGININKAI PRO
TESTUOJA PRIEŠ 
LENKIJOS ”NE- 
PRIGULMYBŲ.”

Pereitoj savaitėj Paryžiu
je buvo sąjungininkų konfe- 

'rencija. Suvažiavę jų at
stovai tarėsi tenai anie ka
rės reikalus. Konferencijos 
pabaigoj išnešta protestas 
prieš Vokietiją ir Austro- 
Vengriją už davimą Lenki
jai neprigulmybės. Visi jie 
pabriežė, kad lenkų tautai 
jie labai užjaučia ir kad są
jungininkams karę laimėjus 
Rusijos caras duos lenkams 
autonomiją. Caras gi iš sa
vo pusės išleido paaiškini
mą, kad Lenkijos autonomi
jai planas senai jau gatavas 
ir karei pasibaigus jis bu
siąs gyveniman įvykintas. 
Caras pasmerka Vokietijos 
ir Austrijos valdžias, kad 
priešingai tarptautiniems 
įstatymams jos tveria iš lai
kinai užimtos šalies naują 
valstybę ir ima jos žmones 
kariumenen. Prie šito pro
testo prisidėjo ir Italija, ku
ri sako, kad Italijos žmonės 
taipgi labai ”myli” lenkų 
tautą ir esą giliai įsitikinę, 
kad po karės caras tai tau
tai autonomiją duos, todėl 

'visa Italija protestuoja, kad 
vokiečiai su 'austrais tai 

i tautai duoda neprigulmybę. 
nelaukdami šios karės pa
baigos.

Protestas prieš Austriją 
ir Vokietiją dėl lenkų ”ne- 
prigulmybės’’ likos išsiunti
nėtas visoms neutralėms 
valstybėms.
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Sako taikos nebus 
be 1920 m.

VOKIETIJA NETEKO
3,755693 KAREIVIŲ.

Vien tik užmuštų 910,234; 
bet čia da nepriskaityti 
kolonijų laivyno nuos

toliai.
Vokietija savo kariume

nės nuostolius skelbia vie
šai. Laikas nuo laiko ji iš
leidžia surašą savo užmuš
tų, sužeistų ir prapuolusių 
kareivių. Paskutinis toks 
surašąs parodo, kad nuo ka- 

i rėš pradžios iki 10 lapkričio 
šių metų Vokietija neteko 
jau 3,755,693 kareivių ir ofi- 
cierių. Iš to skaičiaus 910,- 
234 vyrų užmušta. Tečiaus 
čionai da nepriskaityti vo
kiečių nuostoliai ant jūrių 
ir kolonijose, kaip antai Af
rikoj, Azijoj ir kitur.

: Sulyg to paties surašo 
vo’talkininkais visiškai”pa- vi?n tik per praėjusį spalių 
vargs. Franeuzai esą pasi- mėnesį vokiečiai neteko 
vyžę laimėti savo narsumu ^99,675 kareiviųrtr oficierių. 
ir ištverme. Jie nori būti
nai išvaryti vokiečius iš sa
vo žemės ir atsiimti Alzaci- 
ją su Lotaringija, o tą gali
ma atsiekt tiktai sumušus 
vokiečius. Anglai nenori 
dabar nė girdėti apie taiką. 
Tie turi užėmę visas vokie
čių kolonijas ir nori jas vi
sas pasilaikyti, o pasilaikyti 
jas galima irgi tiktai tuo
met, kada vokiečiai bus ga
lutinai sumušti ir turės tai- 
kyties tokiomis išlygomis, 
kokias pergalėtojai diktuos. 
Žinant visus tuos sąjungi
ninkų norus ir išrokavimus, 
sako korespondentas, sunku 
sau įsivaizdinti, kaip galėtų 
anksčiau karė pasibaigti.

Amerikos kariškas kores
pondentas Fredereck Pal- 
mer, kuris išbuvo 7 mėne
sius Somos fronte prie ang
lų kariumenės ir tik šiomis 

'dienomis sugrįžo New Yor- 
kan, sako, kad sąjunginin
kai šitą karę laimės, bet ji 
trauksis da keturis metus. 

; Taika galima bus tiktai 
1920 metuose. Karė galėtų 
pasibaigti anksčiau tiKtai 
tuomet, jeigu Rusija galėtų 
Įtempti visas savo spėkas ir 
ant syk užduotų Vokietijai 
triuškinantį smūgį. Jei Ru
sija to padaryti nepajiegs, 
karė turės tverti iki 1920 
metų, pakol Vokietija su sa-
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Užmuštų buvo 31,321.

Sąjungininkai užėmė 
Monastirą.

BAISUS DALYKAI DE
DASI BELGIJOJ.

Visa Belgija suterorizuo
ta vokiečių elgimusi. Jie 
ima sveikus Belgijos vyrus 
ir gabena juos Vokietijon. 
Sakoma, kad tokiu budu iš
tremta jau apie 40,000 žmo
nių. šiomis dienomis vo
kiečiai pareikalavo 27,000 

t i tik iš Bremeno. 
(Vokiečiai sukemša juos į 

žinios sako, gyvulių vagonus ir veža po 
’ kelias dienas neduodami nei 

valgvt nei laukan neišleis
dami. Ant vagzalų susiren
ka moteris su mažais kūdi
kiais ir puola po traukinių 
ratais, kada jų vyrus veža; 
Vokietijon.

TEUTONAI PAĖMĖ 2,100 
RUMUNŲ.

Valakijoj pereitoj sąvai- 
tėj rumunams vėl nepasise
kė. Berlynas praneša, kad 
austrai su vokiečiais paėmė 
tenai 2,100 belaisvių ir priė
jo netoli prie Kampulungo, 
kuris guli už 80 angliškų 
myliu nuo Rumunijos sosti- vvrų vien 
nė<* Bukarešto.

Bet vėlesnės 
kad rumunai vėl atsigriebė 
ir iš apsigynimo perėio už- 
puoliman. Jie padarė ištisą 
eilę atakų ant-teutonų cen
tro ir dešiniojo sparno ir sa
koma, kad tos atakos nenu
ėjo veltui. Rumunų spau
džiama, teutonų kariumenė 
buvo priversta nuo priešaki
nės savo linijos atsitraukti.

Berlynas patvirtina žinią, 
kad rumunai pradėjo ofen- 
syvą, bet sako, kad jų ata
kos buvo atremtos.

I

RUSIJA VARO KARĖN 
BELAISVIUS.

Amerikos Čeku Susivieni
jimas gavo šiomis dienomis 
žinių, kad čekai ir slavokai, 
kurie tarnavo Austrijos ka
riumenė j ir papuolė rusų 
nelaisvėn, dabar varomi ka- 
rėn prieš austrus. Tokių 
belaisvių, kurie priguli prie 
čeku ir siavokų tautu. Rusi-

RUSAI NUŠOVĖ ŽEMĖN i
ZEPPELINĄ.

Pereitoj subatoj Pinsko 
apielinkėj rusams pasisekė __________________ ,_____
nušauti žemėn didelį vokie- joj šiandien esą 325,000. 50 
čių baliuną, zepoelinu vadi- tūkstančių jų esą jau ap- 
namą. Buvusieji ant balių- vilkta rusų uniforma ir pa- 
no vokiečiai paimti nelais-' statvta prieš austrus ir vo- 
vėn. kiečius.

LIŪDNAS KARĖS NAŠ
LIŲ LIKIMAS.

Karė’e krito tūkstančiai 
vedusių vyrų. Paliko tūks
tančiai našlių su mažais vai
kais. Kad neeikrėtų duot 
jom užlaikymo, valdžios 
bando nuo jų kaip nors at
sikratyti. Telegramos pra
neša, kad Anglija rengiasi 
tūkstančius tokių moterų iš
gabenti Kanadon. tikėda
mosi. kad farmeriai čia ga
lės su jomis apsivesti. O 
jeigu neansives kas tada 
moterims daryt?

LENKAI GALI NEPRI- 
GULMVRfS DA IR 

NEGAUTI.
Iš Londono pranešama, 

buk Vokietijos kancleris 
von Bethmann-Holhveg pa- 

1 sakes, kad neprigulmvbė 
lenkams prižadėta tiktai 
kaipo išlyga, kad lengviau 
butu sutverti lenku armiią, 
kuri padėtu vokiečiams ka
riauti. Jeitru liuosu noru 
noru lenkai kariumenen ne
stotų, tai vokiečiai įvesiąj 
priverstiną kareivystę. O 
ioigu lenkai tam pasiprie
šintų arba šiaip tas planas 
vokiečių nepatenkintų, tai 
tos ”nenrigulmybės” lenkai 
visai negausią.

kelią eiti Serbijon toliau o Kaip kapitalistai rengėsi 
per Serbiją sąjungininkai r. _x_ .,
nori prieiti prie Bulgarijos, 
perkirsti ją pusiau ir su
jungti savo spėkas su rumu- i 
nais. Tokiu budu teutonų 
talkininkai butų perskirti, tės aikštėn, su kokiomis jie 
Bulgarija ir Turkija butų rengėsi prie ..............
nuo Austrijos ir Vokietijos streiko. Likos pagautas ge- 
atkirstos. Jeigu sąjungi- ležinkelių agento laiškas, 
pinkams tas pasiseks, tai rašytas pas tūlą valkatą, 
karė jų butų jau kaip ir lai- kviečiant jį su ginklu ginti 
mėta. Perkirstą priešinin- | kapitalistų reikalus. Štai to 
ką sumušti butų jau nesun- laiško turinys 
ku. Kam-kam, o jau Turki
jai ir Bulgarijai butų labai 
riestai.

prie gelžkelių streiko.
Šiomis dienomis išėjo kai- 

kurios kapitalistų niekšys-Miestas bus padarytas Ser
bijos sostine.

Svarbus miestas ir tvirto
vė Monastiras jau sąjungi
ninkų rankose. Apie jo puo
limą buvo pranašaujama 
jau pereitoj sąvaitėj. Ber
lynas pats pirmutinis pa
skelbė, kad sąjungininkų 
kariumenė prisiartino prie 
šios serbų tvirtovės, kuri 
nuo pereitų metų buvo jau i 
bulgarų rankose, ir apsupo i 
ją iš trijų pusių. Iš Londo- 

, no tuo pačiu laiku buvo pra
nešama, kad prie Monastiro 

' siaučia didžiausis mušys.
Bulgarai narsiai šitą tvirto
vę gina. Jie sutraukė čia 
risas savo spėkas ir kreipė
si į vokiečių generalį štabą, 
prašydami da ir iš jų pagal
bos. Mat Monastiras stovi 
sąjungininkams ant kelio 
veržianties jiems Serbijos 
gilumon, todėl bulgarams 
labai rūpėjo sąjungininkus 
šia sulaikyti, nes jie žino, 
kad sąjungininkai taiko pro 
čia j Bulgariją. Jau kelios 
dienos atgal serbų, rusų ir 
franeuzų kariumenė paėmė 
svarbias augštumas aplin
kui, ant kurių sustačiusi sa
vo atirelriją valdė visą Mo
nastiro miestą ir jo apie- 
linkę. Prasidėjo baisus 
bombardavimas. Sąjungi
ninkams į pagalbą pribuvo 
dar italai, o bulgarams vo- 

1 kiečiai. Susirėmė šešių 
.tautų armijos: iš vienos pu
psės franeuzai, rusai, serbai 
ir italai, o iš antros vokie
čiai ir bulgarai. Sąjungi
ninkų artilerija užpylė mie
stą šoviniais kaip ledais, 

j Bulgarai su vokiečias pra
dėjo trauktis. Sąjunginin
kų orlaiviai skraidė virš 

■ Monastiro, mėtė į priešinin- 
įka bombas ir kartu nurodi
nėjo savo artilerijai, kur 

'daugiau kreipti ugnį.
Teutonams su bulgarais 

todėl nebuvo kur pasislėuti 
ir sąjungininkų artilerija 
skynė jų eilėse ^didžiausias 
spragas.

Rusai su italais pradėjo 
gulti iš pietų, o franeuzai su 
serbais iš rytų.

Tr 19 lapkričio, 8 valandą 
nedėlioj iš rvto, franeuzų 
kariumenė įsiveržė mie-tan. 
Paskui franeuzų tuoiaus 
injoio Monartiran ir Serbi
jos sosto inėdinis Aleksand
ras su savo kariumene. Ant 
paimto miesto ir tvirtovės 
užplevėsavo Serbijos vėlia
va.

Džiaugsmas tarpe sąjun
gininku buvo kuodidžiausis. 
Monastiro paėmimas turi 
Ivejoną svarbą. Visu pir
mausią jis yra didelis mo- 
rnlis smūgis bulgarams. Pa
skui jis nemažesne svarbą 
turi ir strategijos žvilgsniu, 
nes atidaro sąjungininkams

l
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BAISI AMUNICIJOS 
EKSPLIOZIJA 

ARCHANGELSKE.
Vokiečių užjūrio žinių 

agentūra praneša, kad šio
mis dienomis Archangelsko 
uoste (Rusijoj) įvyko baisi 
eksplozija, kurioj žuvo keli 
šimtai žmonių. Septyni lai
vai, prikrauti ginklų ir 
amunicijos, išlėkė į padan
ges. Akies mirksnyje visa 
prieplauka pavirto į ugnies 
•jurą. Liepsnos tuojaus ap
ėmė uosto sandelius, kur bu
vo da daugiau prikrauta 
amunicijos. Oran pradėjo 
lėkti šoviniai ir sprogdami 
tenai vėl krito ant žemės.

Suviršum 700 žmonių bu
vo užmušta bei sužeista.

Panašių žinių gauta ir 
Stokholme. Tenai praneša
ma, kad Archangelsko uos
te ant garlaivio ”Baron 
Bresini” įvyko amunicijos 
ekspliozija, kuri 150 žmonių j 
užmušė, o 670 sužeidė.

SERBAI PAĖMĖ DAUG 
BELAISVIŲ IR KA- 

N UOLIŲ.
Iš Salonikos pranešama, 

kad bulgarų nuostoliai prie 
Monastiro buvo labai sun
kus. Nuo 10 iki 18 lapkričio 
vipn tik serbai paėmė tenai 

, 4.000 belaisvių, tame tarpe 
1.000 vokiečių. Be to į tą 
natį laiką jie paėmė 8 sun
kias armotas ir 16 lauko ka- 
nuoliu. Išviso nuo 14 rug- 

'sėio iki 18 lapkričio serbai 
atėmv iš bulgarų 71 armotą.

Serbai bulgarams dabar 
atsilygina.

SERBAI SUMUŠĖ BUL
GARUS.

Makedonijoj serbai skau
džiai andauzė bulgarus. At- 

lėmė iš ju kelias mylias po
zicijų, paėmė 1,000 kareivių 
nelaisvėn, užgriebė kelioli
ka armotų ir daug visokios 
karinės medegos.

geležinkeliu

”Gerbiamas Tamista: — 
Kadangi tamsta esi nurody
tas man kaipo tinkamas vy
ras apsaugos tarnystei, tai 
meldžiu man pranešti, ar 
galima bus ant tamstos pa
sitikėti, jeigu geležinkelių 
larbininkai išeitų streikan, 
kuris turi prasidėti 4 rugsė- 
o, 8 valandą iš ryto? Pra

neškite tuojaus, kokiu budu 
galima butų su tamsta susi
nešti telefonu reikalui atė- 
’us? Kelionės lėšas mes ap
uokam; jums gi už darbą 
mokėsime nuo $2.50 iki $3.00 
lienai. ^kadangi mes netu- 
-im užtektinai ginklų, tai 
geistina butų, kad tamsta 
oasirupintum sau šautuvą.”

Kaip spėjama, šitokių lai
škų buvo išsiuntinėta tuks- 
ančiai. Geležinkelių mag

natai iš kalno jau mobiliza
vo mušeikas. Taip pat yra 
žinoma, kad Pietų-Pacifiko 
geležinkelio kompanijos vie
nas butas buvo prigabentas 
pilnas ginklų ir amunicijos. 
Vis tai ant darbininkų gal
vos. Nors tas išėjo į aikštę, 
tečiaus tų ponų niekas ne
persekioja. O kas butų, jei 
pasirodytų, kad darbininkai 
rengdamiesi prie streiko įsi
taisė tokį ginklų arsena
lą? Senai jau butų areštuo
ti visi unijos vadovai ir gal 
visa unija butų skaudžiai 
nubausta.

KIEK KATRIE TURI Už- 
KARIAVŲ ŽEMĖS.

Daugelis mano, kad teu- 
:onai turi daug daugiau už
ėmę sąjungininkų žemių, 
negu sąjungininkai teutonų. 
Paduodamos žemiaus skait
linės parodys, jog taip visai 
nėra. Tiesa, Europoje teu
tonams pasisekė užkariau
ti daugiau, bet sąjunginin
kai užėmė veik visas jų ko 
lonijas. Štai skaitlinės, ku 
rios parodo, kiek katrie turi 
užkariavę:

Sąjungininkų užkariauta:
Europoje — Akacijoje i 

Lotaringijoj 300 keturkam 
pių mvlių, o Bukovinoj ii 
Galicijoj 9,000.

Afrikoj — Togo kolonijo 
33,700 keturkampių mylių 
Kamerūne 191,130, Vokie 
čių Pietvakarių Afriko 
322,450. Vokiečių Rytų Af 
rikoj 170,000. Iš viso sąiun 
gininkai turi užėmę Afriko' 
729,280 keturkampių mylių 
teutonų žemių.

Aziioj — Kiaučau kolono- 
joj 200 keturkampiu mylių. 
Azijos Turkijoj 50,000, Ra
miojo Vandenyno salose 96,- 
190. Viso sykiu sąiunginin
kai turi užėmę 885,970 ke
turkampių mylių.

Teutonų užkariauta: ..
Teutonai su savo talki

ninkais turi atėmę iš sąjun
gininkų:

Europoj —Belgijoj 11,000 
keturkampiu mvliu, Fran- 
cuzijoj 9.200, Serbijoj 33,- 
R91, Juodkalniioj 5.603, Al
banijoj anie 6.000, Rumuni
joj 7,200, Rusijoj 85,000. 
Viso svkiu teutonai turi a*- 
ėme iš sąjungininkų tiktai 
157.894 keturkampių mvliu 
taigi beveik 8 svk mažiau 
negu sąjungininkai.

Žinoma, šitos skaitlinė^ 
negali būt visai pilnos, nes 
kasdiena kariaujančios ar
mijos eina vienos pirmvn, 
ktios atgal, todėl ant kelioli
kos mvliu gal būt čia ir ne- 
nusnėta, bet visgi šitos skai
tlinės duoda bent abelną su
pratimą.

I

VĖL GRESIA GELEŽIN
KELIU STREIKAS.
Visuotinas geležinkelių 

streikas vėl gresia Ameri
kai. Geležinkelių darbinin
kai buvo nubalsavę strei
kuoti jau keli mėnesiai at
gal. bet valdžia prižadėjo 
įvesti 8-nių valandų įstaty
mą ir darbininkai nusirami
no. Bet štai, kada reikia 
^as įstatymas vykinti gyve
niman, kapitalistai prieš ii 
-ukila. Jis esąs priešingas 
konstitucijai. Ir jei kapi
talistams pasiseks tą įstaty
mą panaikinti, geležinkelių 
darbininkai išeis streikan. 
Vadovai saxo, kad streikas 
gali būt apšauktas į minu- 

jtas. nes antru kartu balsuot 
to klausimo jau nereikia, 

j Kapitalistu reikalu ansrvuė- 
j jai tuo tarpu rūpinasi Wa- 
ishincrtone, kad kuosrreičiau- 
sia išleidus tokį istatvmą, 
katruo hutų draudžiama ge- 

, ležinkelin darbininkams 
streikuoti. Taieri (rali įvyk- 
ti didelis susi;n:rs p-r •

Tš Berlyno pranešama, 
kad Rųsiios fronte mūšiai 
dabar sustojo, ne5: tenai iau 
prasidėjo labai dideli šal-. v. 
čiai. I darbo ir kapitalo.

£ 7%



2 K E L E I V I S

Peržvalga.
KATALIKŲ LAIKRAŠČIO 

NUOMONĖ APIE PRI
VATINĖS NUOSA
VYBĖS PANAIKI 

NIMĄ.
Anąsyk mes pakritikavo

me „Darbininko” pasakoji
mą, buk socialistai nieko ne
veikia darbininkų būvio pa
gerinimui. Mes nurodėm, 
jog darbininkų būvio page
rinti jokiu budu negalima, 
nepanaikinus pirma darbi
ninkų išnaudojimo. O kad 
išnaudojimą panaikinus, bū
tinai reikia panaikinti pri
vatinę nuosavybę, prie ko 
socialistai ir eina. Mes sa
kėm: tuo tikslu socialistai 
leidžia knygas, laikraščius, 
rengia prakalbas, naudoja 
visus galimus budus, kad 
su šita idėja supažindinus 
darbininkus.

Išparodę, kaip socialistai 
darbuojasi ir kaip jie mano 
pagerinti darbininkų būvį, 
mes pasakėm: jeigu „Darbi
ninkas” netiki, kad tokiu 
keliu einant galima page
rint darbininkams buri, tai 
mes norėtume nors sykį iš
girsti aiškią jo nuomonę, 
kaip jis mano tatai padary
ti. Jeigu jis žino geresnį ir 
tikresnį būdą, negu socializ
mas, ir jeigu žino, kaip tą 
būda gvveniman įkūnyti, tai 
tegul jį paskelbia, o mes 
mielai jam pritarsime.

Į šitą reikalavimą dabar 
atsako ”Darbininko” bend
radarbis F. V. ir pati redak
cija. Pirmasis rašo:

"Socialistai mano ir taip 
tvirtina, kad visas blogumas, 
visas darbininku luomo skur
das pasaulyj, paeina iš ekono
minių priežasčių,iš negero su
tvarkymo visuomenės, iš pri
vatinės nuosavybės, ir kad tas 
visas blogumas butų prašalin
tas, jeigu panaikinus privati
nę nuosavybę. Ir dėlto socia
listai savo laikraščiuose ir 
knygose platina tą idėją — 

■ panaikinimo privatinės nuo
savybės.

’Tažiurėkime, argi ištiesų 
tas galima padaryti, kokiais 
budais tai galima padaryti, ir 
ar ištiesų butų tokios pasek
mės, kokių tikimasi iš tos 
permainos.

"Nors daug yra tokių, ku
rie mano, kad panaikinimas 
privatinės nuosavybės yra ne
galimu daiktu, bet tas dar to 
nepadaro, kad jau ištiesų taip 
butų. Galima daug ko norėti, 
arba daug ko nenorėt, o gy
venimas savo reikalauja ir 
daro.

"Privatinės nuosavybės pa
naikinimas yra galimas, ir 
mano nuomone yra galimas 
nelabai tolimoje ateityje.” 
Vadinas, ir p. F. Virokas 

pripažįsta, kad privatinę 
nuosavybę panaikinti gali
ma, nežiūrint ar tas kam pa
tinka, ar nepatinka. Jis sa
ko:

"Jau pasaulyje ekonomi
niai santikiai tarp kapitalistų 
ir proletariato baisiai intemp- 
ti ir kas kartas dar labiau s 
šriubuojami.

"Valstybės, pataikaudamos 
kapitalistams ruošia baisiau
sias kares, eikvoja milžininš- 
kas sumas pinigų, daro dide- 
liausias paskolas... Kapitali
stai tik j ieško progos, kur su- 
kimšt savo kapitalus, kad di
desnę naudą jiems neštų. Bet 
kad iš to daroma visai žmani- 
jai skriauda ir nelaimė, kad 
užkraujama ant žmonijos pe
čių nepakeliamas jungas sun
kenybių, tai jiems mažiausia 
terūpi, o gal net ir visiškai 
apie tai sau galvos nei vienas 
nesuka.

"O tie dalykai anksčiau ar 
vėliau visvien turės susilaukt 
perilaužymo ir baisios ekono
minės katastrofos."
Taigi pasirodo, kad prie 

tos „baisios ekonominės ka
tastrofos,” kurią mes pava
dintume „sociale revoliuci
ja,” veda ne socialistai, bet 
pats gyvenimas. Tą pripa
žįsta pats katalikų laikraš
čio rašytojas. Reiškia, so
cialistai čia nekalti. Jie tik 
sako, kad tokia revoliucija 
yra neisvengtina. Tą patį I 
mes sakom ir apie privati
nės nuosavybės panaikini
mą. Ji turi būt panaikinta ' 
ir bus panaikinta ne dėlto,

kad mes to norime, bet dėl- be atlyginimo atimti iš žmo- jis taip tiki ir kagi tu jam 
to, kad gyvenimas to reika
lauja.

Kokiu budu tas įvyks, tai 
1 irgi ne nuo mus, bet nuo gy

venimo aplinkybių prigulės, 
j Ir p. F. V. sako:

"žinoma daugelis žmoniją 
gązdina tuomi, kad įvedant 
j gyvenimą priverstiną priva
tinės nuosavybės panaikinimą 
turėtų kilti didižausia revoliu
cija, didžiausios skerdynės, 
didžiausis kraujo praliejimas. 
Ir tas galėtų įvykti, bet antrą 
vertus tos privatinės nuosa
vybės panaikinimas galėtų 
įvykti ir ramiu politikos ke
liu.” 
Vadinas, pats panaikini

mas privatinės nuosavybės 
katalikų laikraščio rašyto
jui nėra taip jau baisus. Jis 
pripažįsta, kad tas gali įvy
kti ir ramiu politikos keliu. 
O mes prie to da pridėsime, 
kad socialistai ir nori, kad 
tas atsibūtų kuoramiausiu 
budu. Tuo tai tikslu so
cialistai organizuoja darbi
ninkus į politišką organiza
ciją, kad pirma darbininkai 
galėtų paimti į savo rankas 
visą šalies valdžią. Kada 
valdžia bus darbininkų ran
kose, kraujo praliejimas 
bus negalimas, nes ji neduos 
kariumenės darbininkus 
šaudyt; patįs gi kapitalistai 
priešinties neįstengs, nes jų 
yra tik saujalė.

Tik vienas dalykas musų 
kaimynui baisus — Jis bijo
si, kad socialistai „nenu
skriaustų” kapitalistų. Su
lyg jo, butų labai didelė 
„skriauda” tiems ponams, 
jeigu socialistai; atimdami 
iš jų turtus, už tuos turtus 
neatlygintu. Jis rašo:

"Jeigu priimsime principą, 
kad už atėmimą nuosavybės 
(fabrikės, žemės, medžiagos) 
bus atlyginama tam tikra su
ma — kiek tie dalykai yra 
verti, tai doros klausimo žvil
gsniu žiūrint nei kaltės nebū
tą. Ypač jeigu tai butų daro
ma tuomet, kuomet jau visos 
kitos priemonės negalėtų 
žmonijos pagelbėt ir pakelt iš 
ekonominio skurdo.

"Mes turime faktus. Kiek
vienoje valstijoje valstybė 
atima priverstinai žemės, jei
gu jos yra reikalingos valsty
bės reikalams, arba visuome
nei. Pavyzdžiui apie Kauną, 
kada valdžia paėmė žemės 
tvirtovių statymui, tai žmo
nės buvo net labai iš to užga
nėdinti, nes valdžia už viską 
gerai užmokėjo.

"Panaikinant baudžiavą, 
caras atėmė žemes iš dvarpo
nių ir pavedė valstiečiams, o 
šie už jas išmokėjo. Bet dau
gelis dvarponių iš to irgi bu
vo užganėdintu ,

"Šioje karėje matome, kad 
visos valstybės ar mažiau ar 
daugiau vartoja priverstiną 
atėmimą kaip kurių daiktų, 
ypač valgomųjų arba reikalin
gų išdirbimui amunicijos. Pri
verstinai atimta net ir fabri
kas ir paverčia valstybės tiks
lams. Ir taip manau, kad už 
tai ris valstybės atlygino ar
ba vienu kartu, arba nustatė 
laiką, per kurį bus išmokama 
buvusiems savininkams pri
gulinti už atimtąjį daiktą jo 
vertė. Ir po teisybei sakant 
jeigu tiktai jiems tinkamai 
atlyginta, tai jie jokios 
skriaudos neturėjo. Ir vals
tybė prieš juos neprasikalto." 
Kaip matote, p. F. V. tuo 

pačiu mastu matuoja maža- 
turčio savastį, kuri suside
da tik iš reikalingiausių jo 
pragyvenimui daiktų, ir 
naudojimą privatiniems tik
slams visuomenei reikalin
gų žemių, kasyklų, geležin
kelių, fabrikų ir kitų tolygių 
dalykų. Atimti iš žmogaus 
sklypelį žemės, kurį jis pats 
savo rankomis apdirba, ar
ba atimti iš jo paskutinę 
karvę, išvežti javus, ir neat
lyginti už tai, suprantamas 
dalykas, tas butų prasižen
gimu prieš dorą ir tiesą. 
Socialistai daugiausia to
kiam atėmimui priešingi. 
Bet kas kita atimti iš Rok
felerio Colorados kasyklas, 
kurios jam nėra reikalingos, 
o be kurių visuomenė apsi
eiti negali; kas kita atimti 
iš plieno trusto »Mesabos 
laukus, kuriuos jis yra pa
vogęs iš visuomenės.

Vienu žodžiu, negalima

gaus to, ką jis pats savo 
triusu yra sutvėręs. Bet kas 
yra bendromis žmonių spė
komis sutverta, o privati
niams tikslams atskirų žmo
nių naudojama, tas netik 
gali būt atimta, bet ir priva
lo būt atimta be jokio atly
ginimo, taip kaip žmogus 
atsiima be jokio atlyginimo 
savo arklį, kurį čigonas bu
vo iš jo pavogęs. Jeigu žmo
gus atsiimdamas savo arklį 
turėtų čigonui užmokėti, 
jam (žmogui) butų didelė 
skriauda. Taip pat butų di
delė skriauda ir visuomenei, 
jeigu ji, paimdama į savo 
rankas tai, kas jai priklau
so, turėtų da užmokėti plė
šikų trustams, kad iki šiol 
jie naudojosi jos turtais. 
Kurgi čia butų logika?

Toliaus p. F. V. rašo:
"Socialistai tvirtina, kad 

panaikinus privatinę nuosa
vybę, butų darbininkams ro
jus ant žemės, nes niekas jų 
neišnaudotų, o tai dėl to, nes 
nebūtų tam reikalo nei pa
gundos.

"Nors jie taip rašo, bet iš
tiesų tai taip nebūtų. Vis
vien turėtų būti tvarka, turė
tų būti valdžia, tą valdžią rei
kėtų užlaikyti ir algas mokėt, 
— juk gi visi žmonės anio- 
lais nepavirs. Bus ir gerų ir 
blogų, bus reikalinga ir poli
cija ir teismai, ir kalėjimai, ar , 
kitokios bausmės priemonės. 1 
žodžiu sakant turės būt vai- i 
džia ir tvarka, nes kitaip vi- j 
suomenės gyvenimas butų ' 
pavojuje. Rasi gal kareivi j a Į 
butu netaip labai reikalinga, 
bet ir apie tai dar reikia labai 
abejoti.

"Tai viską suvedus i krūvą ! 
ir išeina, kad darbininkams j 

i nei kiek iš to ne butų geriaus,

I

padarysi! Ir ve, jis sako: 
"Dėlto aš esu tos nuomo

nės, kad priverstinas panaiki
nimas privatinės nuosavybės, 
tai yra jos pardavimas valsti
jai su tinkamu atlyginimu 
yra galimas dalykas ir iš to 
skriaudos savininkams nebū
tų, bet pačiai žmonijai nau
dos irgi nebūtų iš to, ypač, 
jeigu tas viskas butų vykdo
ma gvveniman, žmonių be ti
kėjimo, be doros, kurie vien 
kerštu kvėpuoja — o tokiais, 
kaip žinome yra didžiuma so
cializmo apaštalų ir pasekė
ju-

"O panaikinant privatinę 
nuosavybę ir savininkams už 
ją neatlyginant, tai jau butų 
skriauda, šaukianti į dangų 
atkeršijimo.

"Geriausis būdas, tai nepa- 
naikint privatinę nuosavybę, 
bet ją tinkamai sutvarkyt, 
kapitalistų sauvalę pažaboti, 
tinkamai nustatyti darbinin
kams atlyginimą už darbą.” 
Tečiaus kokiu budu kapi

talistų sauvalę pažaboti, p. 
F. V. nepasako.

Prie šito, ką pasakoja p. 
F. V., prisegė iglą vuodegą 
da ir „Darbininko” redakci
ja. Ji pasakoja beveik tą 
patį, tik savais žodžiais. 
Baigdama ji užreiškia:

"Darbininkus paliuosuos 
nuo priespaudų ir išnaudoji
mo — jų dvasinis atgimimas, 
dorinis pakilimas, jų apšvieta. 
susipratimas ir vienybė, jų 
darbininkiškos organizacijos 
visuose pasaulio kraštuose, 
pagaliaus tų visų organizaci
jų susijungimas Į krūvą, i vie
ną visasvietinę Krikščionių 
darbininkų Sąjungą, kuri sa
vo veikimo pamatan dės mei
lę. teisybę ir šviesą, žodžiu sa
kant, tuos obalsius, kuriuos 
atnešė Kristus.”
Mes ir manėm, kad taip 

kad privatinė nuosavybė pa-' bus, kada pareikalavam, 
virstų valtybine nuosavybe— kad „Darbininkas” aiškiai 
butų tas pats skurdas ir ga- pasakytų, kaip jis mano pa- 
na”O laisvė tuomet turėtų būt gerint darbininkų būvį be 
dar labiau varžoma, nes tuo
met ypatiška konkurencija, 
lenktyniavimas uždarbiavime, 
butų iš žmogaus ypatybių iš
braukta. ir darbininkas dirb
tų vien tik per prievartą, o 

bai sunkus, pavojingi ir ne
malonus."
Išeina, kad dabar geriau 

ir gana. Dabar darbininkai 
gali eiti lenktynėmis prie 
darbo, gali sprandus nusi
sukti, ar tai negera tvarka? 
O kada per tokias lenktynes 
vienas gabesnis ar stipres
nis darbininkas uždirba 50 
centų daugiau, tai kompa
nija ir kitiems numuša mo
kestį. Tada jau reikia lie
žuvį iškišus plėšti, kad už
dirbus sau duoną. O taip 
beplėšdamas darbininkas ir 
džiovą gali gauti, ir ranką 
gali mašinon palydėti ir vos- 
vos tik gali pragyventi. Ma
tot, kokia tai puiki dabar 
tvarka. O privatinę nuosa
vybę panaikinus ir socializ
mą įkūnijus ims tie nelabie
ji socialistai ir darbą taip 
sutvarkys, kad lenktynių vi
sai nereikės. Žmogus be
dirbdamas galės da į vieną 
kaulą suaugti. „Neduok 
Dieve tokio pavojaus,” ma
no sau p. F. V.

Be to da p. F. V. mano, 
kad prie socialistiškos tvar
kos bus priverstinas darbas. 
Ar tai nebaisu? Juk tai vis 
viena kaip ir baudžiava. 
Jam daug geresnė yra da
bartinė tvarka, kur darbi
ninko netik niekas never
čia dirbt, bet kartais ir no
rėdamas dirbt jis negali 
darbo gauti. Tik labai gai
la, kad tas katalikiškas ra
šytojas visai užmiršo, jog 
kaip tik tuomet1, kada žmo
gus negali gaut darbo, pil
vas daugiausia verčia jį 
dirbt.

Negana to, p. F. V. tiki, 
kad prie socializmo viską 
valdys keli socialistai. Kur 
bus katalikai, kur bus kiti, 
kur bus visa visuomenė — 
nežinia; žinia tik tiek, kad 
socialistai viską darys. Jie 
žmonėms sėdės ant sprando' 
su bizūnais ir lies jiems per 
nugaras.

Iš kur p. F. V. visa tai iš
kasė, iš kur jis žino, kad 
taip bus, jis to nepasako, bet

I

socializmo. Jis mano pada
ryti tai vykindamas Kris
taus obalsius. O kokie tie 
obalsiai, mes žinom: „jei 
tau kas duos per vieną žan-VU vifll vi n. puciaini, O . . * “ , .

vpač tokius darbus, kurie la-! dą, tai tu jam atsuk ir ki-

|

■

1 ■»

KEISTAS ELGIMASIS.
„Darbininkas” jau antru 

kartu skelbia visą eilę žmo
nių vardų ir aiškina, buk vi
si tie žmonės prigulį prie 
Vilniaus Komiteto, kuriam 
reikią siųsti surinktas visų 
srovių aukas.

Mes norėtume žinoti, kas 
įgaliojo „Darbininką” davi
nėti tokias klaidinančias in
formacijas. Bostono Lietu
vių Dienos Komitetas yra 
nustatęs visai kitokį surašą 
žmonių (jis tilpo pereitam 
„Keleivio” numeryje). Ir į 
tą surašą ineina ne 18 žmo
nių, kaip tai skelbia „Darbi- 
Ininkas,” bet 12. Dabargi 
galbūt reikės da ir šitą 

i skaitlinę sumažint, nes su- 
lyg gautų dabar iš Lietuvos 
žinių, tenai susidėjo jau tru
putį kitokios aplinkybės. 

I Taigi reikia stebėtis iš 
I "Darbininko” drąsos, kad 
nežiūri ką nutars visuome
nės paskirtas komitetas, bet 
skelbia kas jam patinka.

Toks darbas veda ne prie 
vienybės, bet prie suirutės.ne. 
nori ardytojo vardo, tegul

I _______
KIEK IŠVISO SURINKTA 

PINIGŲ?
Sulyg Centralio Komiteto 

pranešimo, tilpusio paskuti- 
Komiteto jau milijonierium niame ” Tėvynės” numeryje, 

j liko... po platuji svietą da- Lietuvių Dienoje surinkta 
$100,966.52.

Tečiaus smulkių atskaitų K 
iš didesnių miestų da nesą, 
todėl šita skaitlinė galinti | 
būt da nevisai pilna. Komi- ! 

j tetas sakosi turįs užtikrini-! 
i mų, kad iš viso esą surinkta Ii 
apie $120,000, o gal susida-K 

veikėjas D-raZ J. Magnes?* Jį • rys ir iki $150,000. |

igeresnio krikščionies iš jo' 
nė šv. Povylas nepadarytų. I 
0 tečiaus nė vienas kitas ka
pitalistas, nė viena kompa
nija savo darbininkų taip 
neišnaudoja, kaip tas pavy
zdingas krikščionis Rokfe-. 
leris. Ir kada tik jo vergai 
tam nežmoniškam išnaudo- ! 
jimui pasipriešino, kada tik 
jie sustreikavo, juos visuo
met šaudė.

Taigi pasirodo, kad šitais i 
vaistais, kuriuos rekomen
duoja „Darbininkas,” darbi
ninkų būvio pataisyti nega
lima.

Kad niekas negalėtų žmo
nių išnaudoti, kad niekas jų 
nešaudytų, kad nebūtų nei 
reikalo, nei prieš ką strei
kuoti, būtinai reikia panai
kinti privatinę nuosavybę.

To reikalauja socialistai 
ir geresnio vaisto kolkas da 
niekas nenurodė.
TIKRASGALV’OSUKIS.
Chicagos „Katalikas” iš- ! 

girdo didelę naujieną. Tu- į 
las David Rosenheim, vie
nas Chicagos groserninkų,1 
pasakęs anądien, kad kaiku- 
rie valgomieji daiktai pas- I 
tarais dviejais metais pa
brango ligi 100 nuošimčių. 
Pavyzdžiui:

"Cukraus svaras 1914 me-'
tais kainavo 4 centus, o dabar ėjo viešumon.
8 centai. „_______ ,
, , buvo ° vienas lietuvis iš Centralio

tą;” "nesirūpink apie že
mišką gyvenimą, nes tavo 
karalystė danguose.” Tai 

| vis Kristaus obalsiai. Tene- 
isižeidžia katalikiškas musu 

i c vkaimynas, jeigu mes pasa
kysime, jog Kristaus obal- 
siais dagiausia vadovaujasi 
„tėvas” kapucinas; na, o ka
pucinais būti turbut nepa
norėtų šv. Juozapo Sąjun
gos nariai, nė pats kun. Ke
mėšis.

Tiesa, Kristaus mokslas 
yra toks mišinys, kad jame 
galima rasti ne vien vergiš
kumo, bet ir žiauraus kerš
to, ir didelės meilės, ir ko 
tik norima. Prieštaravimas 
tenai ant prieštaravimo.

Paimkime tik prakilnesnį 
jo obalsį — meilę. Tegul 
darbininkai mylisi tarp sa- 

ivęs, tegul jie myli savo iš
naudotojus, tegul jie bando 

i vykinti šitą Kristaus obalsį 
gyvenimam Ką gi jie tuo- 

jmi laimės? Ar jų algos pa
kils? Ar pragyvenimas at
pigs? Žinoma, kad ne!

Gražiausi obalsiai yra tik 
tušti žodžiai, jeigu jie nepri
taikyti prie tikrojo gyveni
mo. Taip yra ir su krikščio
nybe. Jos idealu yra ne šis 
pasaulis, bet išsvajotas gy
venimas po mirties. Apie 
pagerinimą žmogaus gyve- 
mo ji netik nesirūpina, bet 
visai priešingai — laimina 
skurdą. Sako, kentėk, žmo
gau, nes ir Kristus kentėjo. 
O jei taip, tai kokiuo budu 
„krikščionių darbininkų są
junga” gali palengvinti dar
bininkų būvį?

O gal „Darbininkas” ma
no priversti kapitalistus 
Kristaus mokslo klausyti? 
Bet mes žinome, kad Rokfe
leris ir neverčiamas yra ga
na karštas krikščionis. Jis 
net nuosovą bažnyčią turi, 
pats joje Kristaus mokslą 
išguldo. Aukauja daug pi- 
nigų kitoms bažnyčioms pa
laikyti. Colorados anglia
kasiams taipgi pristatė Die
vo namų ir savo lėšomis 
jiems kunigus užlaiko. Jau pyvardžiu „Žemkalnis.”

VAGIA ŠELPIMO PINI
GUS.

„V. L” redaktorius p. 
Norkus sako gavęs iš Stok
holmo nuo p. Augštuolio lai
šką, kur tarp kitko rašoma:

"Lenkai su mumis nedailiai 
elgiasi. P. Leonas buvo Stok
holme, kad induoti užtiki- 
mam žmogui 100,000 rublių 
nuvežti Vilniun, nes taip no
rėjo ir reikalavo pirmsėdis 
Tatjanos komiteto ir kartu 
su pinigais atsiuntė savo pa- 
gelbininką. Smetona negalė
jo atvažiuoti Stockholman, 
todėl sulyg noro tų, iš kur pi
nigai gaunami, tie 100,000 bu
vo inteikti atskirame pakete 
ingaliotiniam kunigaikščio 
Liubomirskio, kuris atvažia
vo iš Varšavos, kad nuvežti 
lenkams skirtus iš to pat ko
miteto 300,000 ų-ub. Pats pa
ketas su 100,000 buvo induo- 
tas su prašymu nuvežti Vil
niun ir induoti Smetonai, ar 
Vileišienei; ant paketo buvo 
užrašyti ir jų vardai. Nese
nai gi gavau žinią nuo p. Sme
tonos, kad pinigai Vilniuje ne
gauti. Mušiau telegramą Pe- 
trogradan, kad per hispanų 
pasiuntinystę pasirūpintų. 
Šiandien gi gavau žinią iš 
Smetonos, kad gavo 10,000 -----v---->■---- r—------------
rublių, o kur kiti pinigai din- i Taigi jei „Darbininkas' 
go? — nežino.” I
Reiškia, dingo 90,000 rub-' susivaldo.

lių. Bet ar tai jau ir vis
kas? Gal iš šimto tokių at
sitikimų tik šitas vienas iš- 

Štai mums 
i teko girdėti paskalas, kad

dabar $10.00.
"žirnių svaras buvo 3c., gi | 

dabar 6c. _
"Sviesto svaras 30c. gi da- bar važinėjasi, po $25 ant 

bar 40c. dienos už hotelius moka...
"Bulviu bušelis 80c., dabar1 

$1.60.
"Taukų svaras 12c.. gi da

bar 18c.
"Sūrio svaras 20c., o dabar

30 centų.
"Mėsa taip-pat baisiai pa

brangusi." 
Be to da tas groserninkas 

Rosenheim paaiškinęs, jog-
"šios salies gyventojai už 

maistą moka didesnes kainas, 
negu kariaujančiose valstijo
se. Ir negalina nei laukti, 
kad šios karės metu suinažė- 
tų maisto kainos. Reikia lau
kti didesnio kainų pakilimo. 
Nesuprantamas daiktas, kaip 
bėdinesni žmonės pragyvens 
ateinančią žiemą.” 
„Ka-kui” tas yra didelė 

naujiena. Jis išspausdino 
tai savo redakcijos pastabo
se. Išrodo, kad iki šiol jis 
apie tai da nežinojo.

Bet kodėl taip yra, kodėl 
viskas taip pabrango, tai 
„Ka-kui” tikras galvosūkis. 
Girdi:

"Ir kaip galima išaiškinti 
tokią brangenybę šalyj, iš kur 
javai, vaisiai ir kitokie valgo
mi produktai išvežami į kitas 
šalis ir tenai pardavinėjami 
daug žemesnėmis kainomis, 
kaip čionai? Kaip išaiškinti 
tas, kad šalyj, kuri savo pro
duktais gali išmaitintil pusę 
pasaulio, gyvuoja tokios aug- 
štos kainos ?” 
Kaip tą išaiškint, „Ka-ko” 

protas to neišneša, todėl jis 
klausia pats savęs:

"Kaip ilgai tokios baiseny
bės tęsis? Kaip ilgai visi ša
lies darbininkai nesusipras ir 
vilks tą nepakeliamą jungą?" 
Vadinas, jei darbininkai 

'susiprastų, tai, sulyg „Ka- 
ko” nuomonės, jiems to jun
go vilkti nereikėtų.

Bet vieno susipratimo čia 
da neužtenka. Kad tą jun
gą panaikinus, susipratus 

I reikia kas nors ir veikti. 
Bet kas? ”Ka-kas„ to ne
pasako. Jis ir negali pasa
kyti. Tą aiškiai pasako tik 
socialistai. Jiems čia jokio 
galvosūkio nėra. Jie žino, 
jog pragyvenimas brangsta 
dėl to, kad kapitalistai, kon
troliuodami visą pramonę ir 
vaizbą, nori turėti kuodi- 
džiausių pelnų ir kelia kai
nas. Kad tam piktui už
kirtus kelią, pramonę ir vai
zbą reikia pavesti pačiai vi
suomenei. Kitokio vaisto 
čia nėra.
MIRĖ LIETUVIŲ RAŠY

TOJAS.
Per Švediją atėjo iš Lietu

vos žinia, kad tenai mirė lie
tuvių dramų rašytojas 
Landsbergis, kuris po savo 
veikalais pasirašydavo sla-

I 
į

I

KĄ VALGO VILNIAUS- 
ŽMONĖS.

„Laisvė rašo:
"Brooklynan tiktai ką su

grįžo iš karės_ lauku žydu 
*1

buvo pasiuntusios Lenkijon 
ir Lietuvon žydu šelpimo j 
organizacijos. Magnes aplan
kė Varšavą, Lvovą, Liubliną, 
Vilnių, Ašmeną ir kitus mies
tus bei miestelius.

”— Ten viešpatauja neap
sakomas vargas — sako Dr. 
Magnes.— Einant gatve, 
ma matyti žmonių, krintan
čių nuomarin iš bado. Tas 
pats Varšavoj, tas pats Vil
niuje. Padėkime, Vilniaus 
žmonės gauna tik vieną sykį 
per dieną valgyt, tik vieną sy
kį — miežinės zupės, kuri su
sideda iš vandenio ir miežių. 
Nei gabalėlio mėsos, nei daly
kėlio kokios bent daržovės.

"Vaikučių kojytės suplonė
jo, akįs padidėjo, visi žmonės 
baisiai sumenkę, sukudę.

"Visi prašo pagelbos iš A- 
merikos. Daugybės žmonių 
apipuldavo visose vietose d-rą 
Magnes ir sakyte sakydavo 
jam surasti jų gimines Ame
rikoj.

"Lenkijos ir Lietuvos žmo
nėms Amerika išrodo, kaip 
koks vilties žiburys."
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MIRĖ H. SIENKIEVIČIUS.!■Lenkų komitetas nuken- ■ 
tėsiems nuo karės šelpti! 
New Yorke gavo iš Šveįca-f I 
rijos telegramą, kad Veveyl

,°gali- i mieste tenai mirė Henrikas į |
Sienkievičius.

Kaipo rašytojas, H. Sien-į 
kieričius buvo pagarsėjęs® 
netik tarpe lenkų, bet ir? 
tarp kitų tautų. Jo veika-* 
las ”Quo Vadis” (Kur eini)* 
yra išverstas veik į visas ci-t 
vilizuotų tautų kalbas. Lie< 
tuvių kalbon be ”Quo Va-I I 
dis” yra išversta da ”Tva-l| 
nas” ir 4-rių tomų veikalai 
"Kryžeiviai.” >

Skaitytoji! Pastabos.
Juozapinės sąjungos ”so« 

ciologas” p. F. Virokas so! 
cializmo nuogandauja dėlto! 
kad socialistiškame draugi*- 
jos surėdyme verstinai pri-f 
sieis dirbti sunkius, pavo-B 
jingus ir nemalonius dar-|į 
bus...

Jei to žmogaus pasaulį 
žvalga butų kiek platesnė 
galima butų paklaust, ka! 
dabar priverstinai turi dirį 
bti tokius sunkius, pavoji 
gus ir nemalonius darb 
kaip karės darbai?

Pasakysiu, kad masine 
ja ir technika greičiau išs 
vysto negu p. Viroko sm 
genįs, todėl socialistišk 
tvarkoj visai nieko neken 
ir p. Virokui sėst į autom 
bilių ir nušluot gatves, ar 
storam „tėveliui,” jokio 
to darbo nemokančiam, be 
sykį sąvaitėje prikapot m 
kų, kad gavus savo dar 
pilną vertę.

* ♦ *

”Darbininkas” skelbi 
kad tik krikščionybė pan 
kins šiandieninę netiku 
tvarką. Reikia nežinė 
būti, kad tam tikėjus...

Well, „Darbininko” soc 
logai pasakys, kad krikšč 
nybė šiandien netikra. T 
gi išnaujo prisieis žmo 

lį. Kiek da buvo likę jaunų1 jos mokyti, kad po dvi 
vyrų, tai dabar išmuš. 6 tūkstančių metų sušilau 
jeigu da rusai paims viršų iš jos tokių pat vaisių, 
ir įsiveržš Lenkijon, tai ir kius šiandien turime, 
senus iškars. Syb

šio-

DAR VIENAS MELAS
SUMUŠTAS.

„Naujienos” rašo: 
"Kuniginis 'Draugas*

mis dienomis išspausdino ko
respondenciją iš Waukegano, 
šmeižiančią to miesto socia
listus. Jisai rašo, kad aku- 
šerka darius 'žinomo socialis
to Gabrio’ pačiai nelegalę 
operaciją ir ją numarinusi. 
Mes nežinome, kaip ten ištie- 
sų buvo su tąja Gabrio pačia, 
bet žinome tikrai kad p. Ga
brys nebuvo ir nėra socialis
tas; tą gali paliudyti kiekvie
nas Waukegano gyventojas.” 
Taigi dar vienas „meto

dologijos daktaro” melas 
sumuštas.

JAU PASVEIKINO.
„Vienybė Lietuvninkų’’ 

jau pasveikino lenkus su jų 
„neprigulmybe” ir sako, 
kad dabar ir lietuviams iš
puola eilė gaut tokią pat 
„neprigulmybę.”

„Vienybė Lietuvninkų” 
pasiskubino išreikšti savo i 
norą. Tokiai „neprigulmy-; 
bei,” kokią gavo lenkai, tur
but nepritartų nei vienas 
protaujantis lietuvis.

Lenkams ji nieko dau
giau nereiškia, kaip tik pei-^

~ ■ -A , - <
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CHICAGO, ILL. 
Lietuviški dirvonai.

Atsižvelgus į musų visuo
menės nuveiktus darbus 
progreso link, reikia pripa
žinti, kad tų darbų jau ne
maža nuveikta. Tečiaus da 
daugiau jų stovi prieš mu
mis. Daug da musų dirvo
nų guli neišartais — reikia 
išjudint plačiasias musų 
liaudies minias iš susnudima 
ir nesusipratimo. Tuos dar
bus dirbant prisieina susi
durti su nemažom kliūtimis, 
o bene didžiausia jų bus 
liaudies tamsumas, į kurį ją 
paskandino popiežiška juo
doji armija. Šiuo kartu no
riu kalbėti vien apie musų 
dirvonus, kur, kaip minėjau, 
jau nemaža nuveikta; ne
maža šviesos grudų pasėta 
ir tie grudai tai šian, tai ten 
jau pradeda bujoti.

Spalių 15 d. LSS. 174 kuo
pa AI. Meldažio svetainėje 
vaidino komediją „Kunigo 
Gramulos raštinėj.” Šis vei
kalėlis yra geras, nes vaiz
džiai atvaizdina, kas kunigi
jai rupi ir kaip jie su tikin
čiais jų pasakoms žmone- 
liais elgiasi. Tas veikalas 
gyvai ir natūraliai atvaidin
tas gali ne vieną tikintį žmo
gų intikinti kame yra teisy
bė ir jo išganymas. Čia gi 
šiuo kartu atvaidinta ne ge
riausiai — truko naturalio 
nudavimo, pavyzdžiui nu
skriaustasis vyras parsimu- 
ša ant žemės ilgą ir didelį 
kunigą, užgulęs daužo, spar
do, muša... Žiūrinčiai pub
likai pasidaro nei šis, nei 
tas. Jinai greičiau čia pa
smerks užpuoliką, negu to 
užpuolimo kaltininką kuni
gą. Žemos rūšies kerštas 
visuomet pažemina patį ker- 
šintoją.Atmonijimas skriau
dikui tik tuomet sukelia pu
blikoj džiaugsmą, kada pu
blika jaučia, kad artistas jos 
pačios norą išpildo.

Po atvaizdinimui sekė dai
na. Dainavo LSS. 138 kp. 
choras vedamas p. J. Alere- 
ckio. Dainelė padarė malo
nų įspūdį. Taipgi ir mono
logas „Našlaitė,” išpildytas 
p-lės O. Šimkaitės, padarė 
nemažą įspūdį. Reikia pa
sakyti, kad tai vienas ge
riausiųjų monologų. Be to 
da dainavo vyrų „Keistu
čio” choras, vedamas Gri
niaus. Baigiant programą 
pakviesta dainuot solo p. S. 
Turskį. Matyt Chicagos 
progresyvė visuomenė apsi- 
pažinusi su musų visuome
nės veikėjais, kad vos pami
nėjus p. Turskio vardą, vi
soj svetainėj publika sujudo 
ir įtempė visą savo atydžią.! 
Ir neapsivylė. Turskis savo

, tai pastatė kalbėtojams 
klausimų, bet šie nedavė at
sakymo. Kviesta į debatus, 
bet ponas Gudas pradėjo 
rankomis mosuot ir tarp su
sirinkusiųjų kilo triukšmas. 
Katalikiškoji p. G. filosofi
ja tiek patiems katalikams 
naudos atnešė, kiek Gabrio 
ministerija Lietuvai.

Gi socialistams prakalbos 
puikiai pavyko. Nesitikėta 
daug žmonių ir nepaimta di
delės svetainės, gi ta, kokią 
socialistai turėjo, grūste 
prisigrūdo. Kalbėtojaus 
prakalbos kiekvienas žodis 
darė gilų įspūdį. Žmonės 
taip ramiai ir atydžiai per 
3 valandas klausėsi, kaip 
kad užžavėti. Alatyt, kad 
jiems socialistiškas mokslas 
daug svarbesnis už kuniginę 
folosofiją.
Paskaita ir draugiški pasi

kalbėjimai.
Spalių 30 d. pačių kuopie- 

čių buvo surengta paskaita. 
Gaila, kad nedaug žmonių 
susirinko. Net kaikurie kuo- 
piečiai geriau velijo sau va- 

! karą kur su Katriutėmis 
praleisti.

Spalių 31 d. buvo draugiš
kų pasikalbėjimų susirinki
mas. Kalbėta ir tartasi apie 
aukų rinkimą nuo karės nu
kentėjusiems.

Aukų rinkimas.
Lapkričio 1 d. visi sociali

stai nuėjo aukų nuo karės 
nukentėjusiems rinkti. AIu- 
sų katalikai netik kad tą 
dieną neišreiškė savo krikš
čioniško principo
artimo, bet da apsunkino 
darbą ir socialistams. Be 
ženklelių 
džiant aukų rinkti, tų ženk
lelių reikėjo iki piet laukti, 
kol išgauta. Surinkta dėlto 
tik $163.56.
Tolimesnis socialistų darba

vimasis.
Lietuvių dieną praleidus 

kuopiečiai tolesniai varė sa
vo Raudonosios sąvaitės 
darbus. 2 ir 3 dienas plati
no socialistiškąją literatūrą.

Lapkričio 5 d. kuopa sta
tė scenoj veikalėlį „Salamo- 
no Sapnas.” Apart to buvo 
da dialogai „Alaikis su Tė
vu” ir „Povilas su Dėde.” 
Ypač šie monologai susirin
kusiai publikai patiko, nes 
mat darė juokų. Tą vaka
rą surinkta 4 dolerius su 
centais aukų. Vakaras nu
sisekė.

Lapkričio 12 d. drg. Zuza
na Puišiutė iš AVorcesterio 
skaitė paskaitą ”AIoteries 
ateitis.” Paskaita yra labai 
pamokinanti ir gyva. Su
tverta L. Moterų Progr. Su- 
siv. kuopa iš 5 narių. Bravo 
fitchburgietės!
Pernakvojo dėdės Šamo ho- 

telyje.
Spalių 28 d. buvo LSS. 134 

kuopos balius. Baliun atvy
ko iš Gardnerio tarp kitų 
taipgi keliatas nuo čiuingu- 
mo suamerikonėjusių musų 
tautiečių. Jie atsivežė ir po 
panelę. Po šokių gardne- 
riečių partija susidedanti iš 
7 ypatų, kaip paskelbė anglų

ros parduota už 7 dolerius.
Daugiau tokių prakalbų!

St. Kurzinskas.

Kalbėtojos pra- 
_/a su_ 

prasti iš jos šių įžanginių 
žodžių: „Alės susiorganiza-, 
vusios į Lietuvių Moterų 

Į Progresyvį Susivienijimą 
neturime tarp savęs vyčių, 

į nesirūpiname palaikymu 
bažnyčių, nesame sufragis- j 
temis, kurios rūpinasi vien 

, išgarsinimu savo vardo, 
j bet esame moterįs darbiniu- 
i kės.” Gerb. Jurgelionienės : 
prakalba padarė gilų įspūdį. 
Daugelis musų žmonelių tik 

Į ir kalba: „6 tai moteris, 
i kad rėžė, tai rėžė! Buvo ko 
! klausyties.” Paskui sekė 
gerb. Žemaitės referatas, te
moje „Kaimo ir miesto jau- 

• nimas.’’ Šauniai sulošė 
„Rūtų Darželį” p-lės J. ir V. 

I Micevičiutės ir V. Bernota- 
vičiutė. Taipgi gerai atliko 
triologą „Niekad neužten
ka”— p-lės: O. ir A. Kalvai- 
čiutės ir p-ni D. Girdvainie- 
nė. Panelė Gribiutė savo 
dainele padarė gilų įspūdį. 
V. Alicevičiutė pukiai pade
klamavo ir ant galo dainavo į 
gerb. S. Turskis. Publika jį 
savo delnų plojimais iššaukė 
net kelis kartus ant scenos.

Aloterų vakaras buvo pui
kus ir gerai nusisekė.

Lapkričio 29 d. C. S. P. S. 
svetainėje Dramatiškas Ra
telis vaidino Br. Vargšo ke
turių veiksmų dramą „Kry
žius.” Kadangi šis veikalas 
buvo gerai išgarsintas, tai 
publikos susirinko tiek, kad 
tūliems pristigo vietos. Te
čiaus gaila, kad musų artis
tai nepasirūpino publikos 
užganėdinimu; jinai išsine
šė nepergeriausius įspu- : 
džius iš šio veikalo.

Lapkričio 5 d. Aleldažio 
svetainėje D. K. Algirdo 
Draugija vaidino komediją i 

' “Meška.” Publikos ir čia 
buvo kupinai. Visi buvo pa
tenkinti, nes paprastai ko
medijoje būna juokų, o be 
to čia daugiau laiko pašvęs
ta dainom ir muzikai. Vai
dinimas čia buvo artistiš
kas, ypač p-lės Aleksandra
vičiūtės.

Tą pat dieną vakare drau
gija „Lietuvių Vėliava” tu
rėjo Pilzen auditorijoje ba
lių. Lėšų, sako, butą labai .... 
daug, o įplaukų visai mažai. Į ^O-tis lietuvių turi savo stu-

Kaip matosi, chicagiečiai. bas.
kruta, bet daug da darbo! L- Ukėsų Kliubas, kuriam, 
reikia padėt, kad musu dir-ypač prieš rinkimus, meili- 
vonus apdirbus. ;nasi svetimtaučiai nors ir

Ad. Morkūnas, j vadinasi darbininkišku, bet 
I rinkimų dienai atėjus tūli 
!musų tautiečiai balsuoja už 
■ kapitalistų partijų kandi
datus.

D. L. K. Vytauto draugi
ja turi 145 narius; L. Sūnų 
ir Dukterų draugija — 130 
narių; šv. Jurgio irgi tiek; 
Liuosybės draugija ir Šv. 
Onos — po 60 narių; T. AI. 
D. kuopa 12 narių; Yra ir 
LSS. kuopa, bet rodosi, kad 
jos visai nėra ant svieto. 

: Daugeliui veiklesnių narių 
iišvažinėjus į kitur ta kuope-

ST. CHARLES, ILL. 
Lietuvių Diena.

Kaip kitur, taip ir čionai 
Lietuvių dienai aukas rinkti 
buvo išrinkta bendras drau
gijų komitetas, kurio pa
reiga buvo pasirūpinti rin
kimo aukų reikalu. Tan ko- 
mitetan iš kiekvienos drau
gijos buvo išrinkta po du

i nariu. Pinigus nutarta sių
sti L. Š. Fondan. Surinkta 
$228.72 ir per Statė Bank’ą 
pasiųsta L. š. F. Aukas rin
ko moterįs ir merginos, iš
viso jų buvo 9. Tiesa, buvo 
pasižadėjusios arba butų 
galėjusios da daugelis kitų 
moterų ir merginų prie to 
darbo prisidėti, bet dienai 
atėjus jos atsisakė dėl netu
rėjimo laiko. Rinkėjoms 
širdingą ačiū.
Visuomenės namo reikalas.

Kad pastačius sau visuo
menišką namą, kur mums 
galima butų susirninkt savo 
bendriems reikalams ap
svarstyt ir pasitart, pas mus 
pradedama organizuot tuo 
tikslu darbas. Komitetas 
tautiškam namui statyti 
renkama iš visų draugijų. 
Tas svarbus reikalas čia pas 
mus nebūtų labai sunku at
likti, jeigu nebūtų tokių, 
kurie užmanymui labai prie
šinasi. Juk juo ilgiau gyve
name, tuo daugiau šviečia- 
mės, o juo daugiau civilizuo- 
jamės, tuo daugiau tarp mu
sų bendrų visuomeniškų 
darbų atsiranda. Visuome
nės namui gali būt priešin
gais tik žmonių civilizacijos 

i bei apšvietos priešai.
Darbai ir musų judėjimas.

Darbai šiuomi laiku čia 
eina gerai ir iš kitur atvy
kusiam čia darbas gauti ne
sunku. čia randasi dvi ge
ležies liejyklos, 1 pianų dirb
tuvė; 2 elektrinių .liktorių ir 
viena audeklinė. Paprasti 
darbininkai gauna po 2 do. 
ir daugiau; amatninkai nuo 
$3.50 iki 4 dol. už dieną. 
Pragyvenimas tečiaus bran
gus.

Tarp lietuvių turime 3 lie
tuviškas karčemas, tris lie
tuviškas mėsinyčias ir vie
ną kriaučišką šapą. Apie

i

meilės

MONTELLO, MASS. 
Agitacijos sąvaitė nusisekė.

Lapkričio 5 d. įvyko LSS.
17 kuopos surengtos prakal
bos ir paskaita. Drgė Zu
zana Puišiutė iš Worcester 
skaitė paskaitą temoje „Mo
teries ateitis.” Paskaita ge
ra ir prelegentė savo užduo- 

dainavimu taip sujudino pu-: atliko gerai. _
bliką, kad toji net pauzų, ko- P°_ paskaitai d. Puisiute 
kios būna tarp vieno ir ant- £aaPie . reikalingumų, 
ro dainos punkto, negalėjo S. Sąjungai namo. Susi-;---- .
išlaukt neplodama. Žinoma, rinkusioji publika tam tik- pė visai apsnūdo, 
taip tikrai buvo, bet dainin- sJuį suaukavo 50 dolerių. Alėtai tam atg

bliką, kad toji net pauzų, ko

i

kas kitaip suprato tąjį entu- Į Aukavusiems reikia tarti 
ziazmą. Kadangi publika sir^nS4 aciu. _ 
savo plojimais ir net kojo
mis trypimais neleido nei 
dainuot, Turskis užklausė:! 
„Nesuprantu, ar jus mane 
išjuokiat, ar tiek gerbiat, 
atsiprašau”... Daugiau da 
kultūros reikia musų publi
kai.

Po to da Uktveris pasakė 
humoristišką „spyčių” apie 
vyčių protavimą ir jų gud
rumą, apie bažnyčios langų 
daužymą, apie vištų vogimą 
ir rengimą pogromo ant so
cialistų.

Vakaras užsibaigė šo
kiais.

Spalių 28 d. toj pačioj 
svetainėj buvo L. M. P. S. 9 
kuopos vakaras, pavadintas 
„Rūtų Darželiu.” Vakaro 
programas buvo gana pla
tus, kad kaikurie punktai 
reikėjo išleisti, idant už
baigus. Brolių Sharpalių 
orkestrai overtura vakarą 
atidarius, kalbėjo M. Jurge-

MAHANOY CITY, PA. 
Prakalbos.

Spalių 30 d. įvyko visų tri
jų srovių bendrai surengtos 
prakalbos. Kalbėjo St. Ge
gužis, St. Šimkus ir kun. Gu
staitis. Pirmutinis kalbėto
jų nekliudė jokių srovinių 
skirtumų, kalbėjo apie Lie
tuvos padėjimą ir apie rei
kalą šelpti. Kun. Gustaitis 
bandė pravirkdint publiką, 
bet toji visai nenorėjo verkt. 

iTečiau apie patį Šimkų Sta- 
: siuką prisieina plačiau pasa
kyti. Tasai žmogus matyt 
labai serga po tų skaudžių 
smūgių, kokius jam uždavė 
debatuose gerb. A. Bulota. 
Jo vaidentuvėj taip ir vaidi
nasi tie baisus socialistai. 
Pasmerkdamas tuos sociali
stus vėl pats savo argumen
tus muša. Girdi: „man va
žinėjant po platų pasaulį 
niekur neteko matyt taip 
tautas augant, kaip lietu
vių. Tik keli metai tam at
gal tie patįs lietuviai nega
lėjo maldaknygės skaityti— 
dabar jau ir laikraščius 
skaito.” Žinoma, tik už tai 
negalima tart ačiū kunigė
liams ir jų klapčiukui p. St. 
Šimkui. Jeigu ne socialis
tai, tai, galima drąsiai sa
kyti, tie lietuviai nebūtų 
taip pakilę, nes tik socializ
mo judėjimo verčiami ir mu
sų tėveliai šiek-tiek daugiau 
žmones šviečia, piršdami 
jiems savuosius laikraščius. 
Tolesniai Šimkus pasakoja, 
kad kun. Žilinskas susiėjo 
su vienu karštu socialistu ir 
tas socialistas jam pasakęs: 
„Alės turime dirbti, kad su
kėlus Lietuvoje revoliuciją.” 
Kunigas Žilinskas jam atsa
kęs, kad Lietuva dabar po 
prusu ir revoliucijos sukelt 
ten negalima.” Socialistas, 
girdi, neturėdamas ką besa
kyti, atsiskyrė, bet vėliaus 
vėl susiėjęs su kun. Žilinsku 
jam pasakė: ’Teisybę jus sa
kėt, kad Lietuvoj dabar re
voliucijos negalima kelti, 
taigi rinksime pinigus, už 
tuos pinigus spausdinsim 
brošiūrėlių ir lapelių, kad 
malšinus Lietuvoj revoliu
ciją.’

Kuo Šimkus skiriasi .nuo 
žemiausios rųšies tamsiau
sios davatkos tokius plepa
lus pasakodamas? Tik pa
skutinis liežuvninkas ir di- 
džiausis ignorantas negut 
panašių žioplų ”pletkų” ne- 
sigėdintų skelbti dagi vieša
me susirinkime, kur randasi 
daug daugiau už Šimkų da
lykus žinančių žmonių.

Jeigu lietuviai skaito laik
raščius, o kiekvienas sociali
stas skaito ne po vieną jų. 
bet po kelis, aš drąsiai galiu 
pasakyt, kad tas Šimkaus 
minimas, tik neįvardintas, 
socialistas daug pirma, negu 
Šimkus, patyrė, po keno val
džia yra dabar Lietuva. 
Jam nereikėjo apie tai klau
sti kunigo Žilinsko. Jei Šim
kus interpliuoja kun. Žilin
ską, reikalaujame iš jo, kad 
įvardintų tokį ignorantą, 
kad matytum kas per socia
listo esama. Mes netikime, 
kad rimtas žmogus kun. J. 
Žilinskas panašias „pletkas” 
Šimkui pasakotų, kaip pa
pasakoja Šimkus, šitaip be
gėdiškai ir perdaug žioplai 
šmeiždamas socialistus. No
rėtume išgirst faktus iš ku
nigo Žilinsko, nes iš Šim
kaus reikalaut faktų, butų 
tik pasižeminimas savęs, u 
tuo ligoniu nėr kas skaity- 
ties.

Lapkričio 1 d. Bačkauskų 
svetainėj buvo LSS. vietinės 
kuopos surengtos Raudono
sios sąvaitės prakalbos. Kal
bėjo F. J. Bagočius. Publi
kos susirinko kupinai. Iš 
Bagočiaus prakalbos publi
ka tikrai daug naudos sau 
išsinešė. Visi taip atydžiai 
ir ramiai klausėsi, kad tarsi 
kiekvieną žodį ryte rijo ir 
dėjosi savo sielon. Nes ir 
buvo ko klausyties.

Aukų padengimui lėšų su
aukauta $15.75. Literatū

COLLINSVILLE, ILL.
Musų judėjimas.

Nors vasaros laiku čionai 
lietuviai nesnaudė kaip anas 
žmogus iš West Lynno po 
lapuotu ąžuolu, rengė pikni
kus ir rūpinosi savo draugi
jų sustiprinimu, bet musų 

j spaudoje apie Collinsvillės 
lietuvių krutėjimą nebuvo 
nei žodžio. Kadangi Lietu
vių Dienos atbalsiai skamba 
laikraščiuose, tai ir mes no
rime pasakyti kaip tą dieną 
praleidome.

Lietuvos šelpimo Fondo 
vietos skyrius, kad prisiren
gus prie Lietuvių Dienos, 
rugsėjo 24 dieną sušaukė su
sirinkimą ir išrinko komite
tą, kad kreiptųsi į kitas 
draugijas, idant sutarus ir 
suorganizavus aukų rinki
mo darbą. Prisidėjo prie to 
darbo: LSS. 18 kuopa, S.L. 
C. D., taipgi Šv. AI. A. dr-ja 
ir S.L.R.K. 161 kp. Bend
ras šių organizacijų susirin
kimas įvyko 21 d. spalių. 
Nutarta veikt išvien Lietu
vių Dienoje, ir surinktus pi
nigus pasiųst į Vilnių Agro
nomijos draugijai. Sutikta 
vartoti C. K. parūpintus 
ženklelius ir dėžutes. Tūli 
pirmeiviai nepasitenkinda
mi C. K. diktatorvste, parsi
traukė ženklelių ir dėžučių 
iš L. Š. F. komiteto.

Spalių 25 d. klerikalai su
šaukė ekstra susirinkimą. 
Nieks nežinojo, kam tas su
rinkimas reikalingas. Pa
aiškėjo, kad tam klerikalų 
komitetui buvo paliepta rei
kalaut iš Liet. Dienoj surin
ktų aukų pusės. Iškyla dis
kusijos dėl fondų. Faktais 
iš atskaitų prirodoma, kiek 
kunigų globojamas fondas 
išleido žmonių suaukautų 
pinigų ne nukentėjusių šel- 
{rimui, bet savo politikos pa- 
aikymui. Klerikalai irgi 

užmeta L. Š. Fondui, girdi: 
„pažiūrėkite daktaras Šliu
pas nusipirko 5 akerius že
mės.” Žinoma, toks argu
mentas gali būti ne juokai 
tik tiems, kurie apart mal
daknygės nieko neskaito, 
bet kurie nors katalikiškus 
laikraščius skaito, tiems ži
noma, kad šliupas su L Š. 
Fondu tiek turi bendra, kiek 
kunigėliai su socializmu. 
Užklausta tautininkų, prie 
kurios srovės jie prisideda, 
šie apreiškė, kad laikosi pir- 
mesmo nutarimo ir eina iš
vien su pirmeiviais. Pasiū
lyta klerikalams trečia dalis 
surinktų pinigų, bet jie ne
sutinka. Kyla triukšmas. 
Klerikalai apreiškia, kad 
uždarys (mat pobažnytinėj 
svetainėj jie ponai)žiburius, 
jeigu bus ginčijamasi.

Klerikalai pamatę L. Š. F. 
gautą ir atspausdintą mies
to majoro leidimą aukas 
rinkti, nusigando, kad ren
kant L. Š. Fondo vardu pi
nigus pasilaikys tas fondas. 
Jie manė pirmeivius apgau
ti. Jų buvo negudriai pla- 
nuojoma, kad renkant C. K. 
parūpintomis dėžutėmis ga
lės paskui visus pinigus pa
siųsti C. K. ir tas pasiųs, kur 
norės, o ne kur pirmeiviai 
reikalauja. Jie ir sušaukė 
šį ekstra susirinkimą, bet 
bėda, kad į susirinkimą at
silankė ir kitų srovių žmo
nės ir neleido klerikalams 
jų plano vykinti, t. y. neduot 
pirmeiviams dėžučių ir žen
klelių. Bet kad tatai buvo 
jau užsakyta pas L. Š. F. ko
mitetą, tai klerikalams jų 
norai niekais nuėjo. Lietu
vių Dienoj pirmeviai rinko 
aukas ir surinko $242.00. 
Lėšų buvo 31 doleris su cen
tais. Lėšas manoma paden
gti tuo tikslu bendrai suren
gto baliaus pelnu.

Lietuvių diena pirmeivius 
labiau surišo vienybės ry
šiu. Geistina, kad tas pasi
liktų ir ant toliaus.

Laisvės mylėtojas.

BRIDGEWATER, MASS. 
Musų darbai.

Vasarai praėjus vietos L. 
S.S. 139 kuopa pradėjo vė’ 
stropiai darbuoties socializ 
mo idėjos paplatinimui. Jau 
surengė dvejas prakalbas 
Spalių 16 d. kalbėjo drgė 
Lotta Burke ir spalių 30 d 
Mass. valst. S. P. sekreto
rius d. James O’Neal. Abi 
kalbėtojai kalbėjo atvira
me ore, t. y. gatvėj. Kalbė
tojų kalbos klausėsi didelė, 
darbininkų minios.

Spalių 29 d. buvo lietuviu 
kalboj prakalbos. Kalbėjo d 
M. Dusevičius. Susitvėrė 
L.D.L.D. kuopa iš 10 narių

Lapkričio 5 d. kalbėjo d. J 
V. Stalioraitis, kuris čionai 
da pirmu kartu laikė pra 
kalbą. Jo prakalba paliko 
daug sveikų žmonėms pa
mokinimų.

Lapkričio 1 d. kaipo Lie
tuvių Dienoje visi darbavo 
mės rinkime aukų nuo ka 
rėš nukentėjusiems. Su
rinkta virš 225 dolerių. Ga
lima buvo dešimts kartu 
daugiau aukų surinkti, jei
gu musų broliai čia butu 
daugiau atjautę nelaimin 
giems savo broliams Lietu
voje. Ką jau besakyti apie 
kitus, kad ir tie „ne grino- 
riai,” kurie užlaiko ”six foi 
ąuarter” departmentus, au
kavo nedaugiau 25 centų.

Surinkti pinigai pasiųsta 
per Raudonąjį Kryžių Ag
ronomijos Draugijai Vilnių 
je.

LSS. kuopa nusisamdžiu- 
si visai žiemai svetainę, už- 
sibriežė sau platų veikimo 
programą. Diskusijos buc 
laikomos kiekvieną nedėl 
dienį. Taigi, kaip matosi, tik 
viena LSS. kuopa nesnau
džia. Kiti musų lietuviai 
kurių čia randasi virš 200, 
visgi da miega.

LSS. narys.

LOWELL, MASS. 
Raudonoji Sąvaitė.

LSS. 203 kuopa Raudono
sios sąvaitės neprasnaudė 
Atsibuvo eilė prakalbų. Spa
lių 29 kalbėjo d. J. Neviac
kas iš Worcesterio, aiškiai 
atvaizdindamas šį netikus; 
surėdymą ir jo pasekmes 
Prakalba žmonėms labai pa
tiko.

Lapkr. 2 d. kalbėjo d. M 
Dusevičius iš Bostono. Pei 
šias prakalbas žmonių atsi
lankė nedaug. Pastebėtina 
kad pereitais metais lowel 
liečiai paprastai skaitlin- 
giau lankydavosi į prakal
bas.

Lapkričio 4 d. čia buvo 
Lietuvių Diena. Dirbo vis’ 
išvien. Surinkta aukų visc 
$1,031.50. D. L. K. Algirde 
draugija ir švento Juozape 
draugija aukavo po 50 dol 
Viso pasidaro $1,131.50. At 
ėmus lėšų $34.15 pasilieka 
$1,097.55. Pinigai pasiųst? 
Bostonan Joseph Maynardc 
vardu.

Visiems kolektoriams, ku
rie vargo rinkdami aukas 
tariame vardan šelpiamų
jų musų brolių širdingą 
ačiū.

Reikia pridėti, kad tol1* 
gražu ne visi musų lietuvia1’ 
atjaučia padėjimą nukentė
jusių savo brolių. Pasirodo 
kad tik socialistai parodė 
savo duosnumą. Vietinė 
Lietuvių kooperacijos krau 
tuvėje palikta aukoms dežu 
tė atnešė tik 25 centus! Jul 
ton krautuvėn per tą dienr 
atsilankė bent keli šimtą’ 
musų lietuvių, o jie visi įs 
tengė suaukaut čia net 2-r 
centus. Pinavijos žiedas

Nuo Red. Kolektorių var 
dus, kiek katras aukų surin 
ko, negalime dėti, nes jei 
visų kolonijų kolektorių 

i vardus skelbtume, tai tik 
tais vienais vardais reikėtų 
užpildyt visą laikraštį.

valdžiai nelei-

Alėtai tam atgal čia buvo 
sujudęs darbuotis jaunimas. 
Buvo rengiami vakarai, bu
vo susitveręs choras ir Lie
tuvių Benas, bet dėl stokos 
darbo veikėjams apleidus ši 
miestelį ir musų jaunimas

Be to d. A. Bačiulis gra
žiai sudainavo akomponuo- 
jant p-lei E. Stankaitei.

Lapkričio 8 d. tos pačios 
socialistų kuop. surengtame užmigo.

Argi ne laikas patiems 
imties už darbo nelaukiant 
vadovų? Vietinis.

I

susirinkime kalbėjo drg. J. 
Neviackas iš Worcester. Jo 
prakalba apie socializmą ir 
proletarų vargus padarė ne
menką įspūdį. Padengimui 
lėšų suaukauta 9 dolerius. 
Soc. literatūros išplatinta 
nemažai.

Lapkr. 12 d. kalbėjo d. J. 
B. Smelstorius. Pertrauko
je išneštos protesto rezoliu
cijos prieš Mesaba Range 
valdininkų pasielgimus su 
sustreikavusiais rudos ka
syklų darbininkais ir jų va
dovais. Padengimui lėšų 
ir gelbėjiipui Mesaba mai- 
nierių suaukauta $13.27. 
sandariečiams. Prakalba

Antru atveju d. J. B. S. 
kalbėjo apie socializmą ir 
socialistus. Gerai uždrožė ,kos prakalbos’ 
paliko gilų įspūdį, žvalgas. Atsilankiusieji į jas socialis-

FITCHBURG, MASS. 
Raudonosios sąvaitės pra

kalbos.
Spalių 29 d. vietos LSS.

134 kuopa turėjo pirmas 
Raudonosios sąvaitės pra
kalbas. Laukta d. J. V. Sta- 
lioraičio, bet jam dėl trauki
nio negavimo negalint pri
būti į paskirtą laiką, pribu
vo d. J. B. Smelstorius.

Tą dieną, kad pakenkus 
socialistams, vietos klerika
lai surengė savo prakalbas. 

■ Kaip tūli musų kuopiečiai 
pasakoja, tos „krikščioniš- 

i” nenusisekė.

I
I _ _ _ _

į laikraščiai, nuėjo viešbutin 
Parker Hause nakvynėn. 
Policija užpuolė namą ir vi
sus areštavo už laužymą 
moralybės įstatymų. Iš vie
šbučio nugabeno dėdės Ša
mo hotelin, kur turėjo nak
voti už geležinių durų. Tau
tiečiai dabar kaltina Fitch- 
burgo socialistus, buk tie 
policijai apskundė. Tečiaus i 
turiu pasakyti, kad jei tie] 
musų sportai mokėtų skai- ! 
tyt, jie iš anglų laikraščių 
butų patyrę, kodėl jiems jų 
sumanymas nepavyko. Ho- 
telio raštininkas gudresnis 
už musų tautiečius.

LSS. 134 kp. narys.

Socialistai pralaimėjo — 
bet socializmas dvigubai su
stiprėjo ir stiprėdamas jis 
veda prie socialistų laimė-.1 
jimo.

Daugiau musių pagausi 
cukrum, negu uksusu.



DARBAS IR KAPITALAS, 
šių dienų visuomenės pa-

visuomenės reikalavimus 
patenkinus, bet kad kuodau- 
giausiai pelno atneštų dar-

Viens jų susideda iš stam
biųjų žemės savininkų, pir
klių, valdininkų, pramoni-

Kaip yra ir kaip turi būti. Dar apie Everetto skerdynę.

— Maike, aš jau senai ta- tu taip gražiai kalbi apie 
vęs jieškau.

— O kam?
— Noriu duot tau velnių.
— Na, na!
— Jes, vaike, dabar jau 

tu neišsisuksi, ba aš tave su
mušiu savo faktais.

— Savo faktais manęs ne- pritari lietuviškam vaiskui? 
gąsdink, tėve, geriau sakyk, 
kame reikalas.

— Tu, vaike, vis daryda
vai fones iš lietuviško vais- 
ko, išjuokdavai mano gene
rolišką uniformą ir sakyda
vai, kad tas vaiskas yra di
džiausia kvailystė.

— Aš ir šiandien tą pati 
sakau.

— Bet aš tau. vaike, fak
tas prirodysiu. kad toks vai
skas gayli išgelbėt musų 
Lietuvą. Va, paliokai turė
jo savo vaiską ir džermanas 
padarė jų kontrą fry. Jei
gu ne jus, socialistai, tai ir

Tas išlygas reikėtų nusta
tyti jau iškalno, kad suva
žiavus nesusipešti ir neišsi
skirstyti nieko nenutarus.

Musų nuomone, mes galė
tume taikytis šitokiomis iš
lygomis:

1. Surinktus iki susivieni
jimo pinigus kiekvienas fon
das išsiunčia ten, kur jam 
patinka.

2. Susivienijus visi buvu
sieji iki išol fondai paskel
bia savo atskaitas ir nustoja 
gyvavę. •

3. Likviduotų fondų vie
ton steigiama vienas bend
ras fondas.

4. Į šitą fondą eina visi 
1 nukentėjusiems nuo karės 
šelpti surinkti pinigai.

! 5. Suplaukę tan fondan

pereitam "Keleivio” nu- šautas per klubą.
H. C. Paup sužeistas į pir

štą.
Tūlas Lee pašautas į koją. 
James Weigher peršautas 

per šlaunį.
H. Blacbum, Robinson 

Mfg. Co. pečkurys, peršau
tas per krutinę.

Athol Gorrel, universiteto 
studentas, įšautas į nugarą.

Policmanas Ettinborough 
sužeistas į galvą.

T. Headlee peršautas per 
klubą.

A. Andrus peršautas per 
šlaunį.

Mes padavėm čia šitą su-i pinigai negali būt skiriami 
rašą dėlto, kad jis parodo, 
kokie žmonės buvo susirin
kę tenai kad neįleidus I.W. 

|W. agitatorių. Surašąs pa
rodo, kad tai daugiausia bu
vo vis fabrikantai.

Kada laivas sugrįžo atgal 
į Seattle, valdžia visus žmo
nes ant jo areštavo. Ant 
laivo buvo 5 žmonės nušau
ti ir apie 30 sužeista. Už
muštų aidoblistų pavardes 
“Everett Daily Herald" pa
duoda taip:

Harry Pierce iš Seattle.
Hugo Garlot iš Milwau- 

kee.
Gus Johnson iš Seattle.
John Looney iš 

Junction, Mass.
Felix Baran (gal 

nas?).
Sužeista ant laivo šie: 
George Broivn peršautas 

per galvą ir kairiaują šlau
nį.

E. Sharpeero peršautas 
per šlaunį.

B. Armstrong sužeistas 
dviem kulipkomis į galvą.

J. Ghilezano peršautas 
per abidvi kojas.

John Ryan peršautas per 
dešinę petį ir dešinę šlaunį.

Marion Martino įšautas į 
nugarą.

Kari Bjork į nugarą.
Joe Kelly peršautas du

syk per šlaunį ir sykį per 
petį.

F. Savery įšautas į klubą. 
George Turnąuist peršautas 
per šlaunį.

Ira Luft peršautas per pe
tį-

E. Truitt per petį.
Hans Peterson lengvai 

sužeistas į galvą.
L. Davis, laivo virėjas, 

peršautas per ranką.
Oskar Karlson turi 9 žai

zdas, 8 pilve, 1 dešinėj ran
koj. (Karlson sako, kad jis

besnį kapitalą, bet nei neap
sižvelgia kaip savo skubini- meryje mes jau rašėm apie 
mu prigamino išdarbių dau- tai, kaip į Everetto miestą, 

AVashingtono valstijoj, atė
jo iš Seattle miesto laivas 
su I. W. W. unijos agitato
riais ir kokia įvyko tenai 
skerdynė, kada Everetto še
rifas su savo "depučiais" 
neleido aidoblistams iš laivo 
išlipti.

Dabar gavom apie tą at
sitikimą platesnių ir aiškes
nių žinių. Vienas musų 
skaitytojas prisiuntė mums 
vietos anglų dienraštį "The 
Everett Daily Herald,” ir 
pats pridėjo paaiškinimą, 
kad netiesą kapitalistų 
spauda skelbia, buk pirmu
tiniai prade ię šaudyt nuo 
laivo I. W. W. žmonės.

"Kaip tik laivas atplau
kė," sako musų korespon
dentas, "tuojaus jį apstojo 
policija ir liepė grįžt atgal, 
pridurdama, kad kas tik 
bandys išlipti, kiekvieną 
šausianti. Bet žmonės ne
tikėjo, kad be jokios prieža
sties juos šaudytų ir pradė
jo lipti. Tuojaus pirmutinį 
policija ir šovė. Tas nukri
to į vandenį ir nuskendo. 
Tas nežmoniškas policiios 
pasielgimas baisiai sujudino 
žiūrėtojus. Žmonių gįslose 
užvirė kraujas ir tada nuo 
laivo taipgi pasipylė šūviai. 
Bet policijos buvo daug 
daugiau, prie to da buvo 
daug ginkluotų kapitalistų, 
visokių 'piliečių/ ir jie pri
vertė laivą grįžti atgal.

”-Jau senai čia kapitalistai 
galanda dantį ant I. W. W. 
unijos, kam ji čia organi
zuoja jų darbininkus ir ren
gia streikus, bet dabar tai 
jau stačiai pasiuto. Kaip 
tik pasirodo miestelyje švie
žias žmogus, tuojaus nu- 
samdvti kapitalistų mušei
kos jį ima ir egzaminuoja,’ 
ar ne I. W. W. agitatorius. 
0 tas 'egzaminavimas’ da
roma šitokiu budu: sustoja 
dvi eili mušeikų su lazdomis 
ir varo per vidurį nepažįsta
mą žmogų. Mušeikos iš abie
jų pusių duoda lazdomis. Ir 
taip sumuša, kad keli, visai 
nekalti, nuo tokio primuši
mo jau mirė.’’

Prisiųstas mums anglų 
dienraštis paduoda surašą 
užmuštų ir sužeistų žmonių 
laike šaudymosi su laivu. 
Štai verdai Everetto "pilie- 
v» •« cių :

C. O. Curtis, medžio kom- 
Taip yra! v^gis Taplla-' ™ savininkas, peršau-

- lo-meisterio. Jeigu darbi- ,a® sird,! £ “zmu»tas- „ 
ninkas gautu pilna atlvgini- . Šerifas Beard, per- ~ v o . nnr nlaiipinc • ant
mą uz savo darbo vertę, tai 
jis sau tos vertės prisigami
nęs užtektinai atsisakytų 
vergaut. Atskyrus darbo 
vertės dalelę, kuomi yra 
darbininkui užmokama al
ga, visa darbo vertė pasilie
ka kapitalo savininkui. Tuo 
budu kapitalistas visai ne
gamindamas darbo vaisių, 
liekasi savininku milžininš- 
kų turtų.

Ar gali būti taika tarn ka
pitalo ir darbininkų? Kada 
vienas gamina darbo vai
sius, o kitas, davęs įrankius 
jų pagaminimui atlikti, pa- _____ , _______ ,
ima tris dalis tų pagamintų peršautas per šlaunį, 
vaisių, gi nagamintojui pa- j. A. Ryan sužeistas du-

I

mintos gerybės, paliuosuoja 
nuo tų darbo įrankių darbi
ninką, pagamintą produkci
ją išparduoda, darbininkui 
algos nemoka, o darbininkas 
ką buvo susitaupęs,turi pra
valgys ir vėl be skatiko likęs 
priverstas yra parduoti sa
vo spėką už tokią algą, ko
kią jam pasiūlo darbo įran
kių savininkas.

Kaip buvo ir kaip yra.
Kuomet nebuvo mašininės 
išdirbvstės, bet viskas buvo 
gaminama rankomis ir dar
bininko raumenų spėka, 
tuomet nebuvo tokios nepe
reinamos plaišos tarpe mei
sterio ir jo darbininkų. Ma
šinerijai išsivystant meiste
riu liko piniguočiaus kapi
talas; turčius-rubsiuvis ne
reikalauja mokyties batus 
siūti, kad pasilikti batų iš- 
dirbėjum: užtenka jam su- 
pirkt įrankius, kad darbi
ninkai eitų ir jo vardu ga
mintų batus, šiandien ka
pitalas yra meisteriu, o dar
bininko alga likosi jam žiau
riausiu užveizda. Mašineri
ja suskaldžiusi kiekvieno 
daikto išdirbimą i smulkias 
daleles leidžia darbininkui 
išdirbti ne vieną daiktą, bet 
tik vienodas to daikto dale
les. Įvedus mokestį tik už 
pagaminimą tu dalelių skai- 
tliaus. darbininkas privers
tas dėti visas savo pastan
gas, kad tų dalelių kuodau
giausiai prigaminus, idant 
daugiau algos galėtų gauti. 
Ačiū tokiai išdirbystėje 
tvarkai, darbininkas liko 
pats sau didžiausiu priešu; 
pats save terioja, pats sau 
badavimus ir skurdą rengia.

Ar darbininkas gauna at
lyginimą už savo darbo ver
tę? Ne! Kapitalistas, sam
dydamas darbininką, tatai 
daro delei savo pelno. Už 
darbą darbininkui moka tik 
tiek, kad jis galėtų gyvastį 
savo kūne užlaikyti, bet nie
kad tiek, kad darbininkas 
galėtų algos įsaky’mams at- 

Į sipriešinti. Alga padaro
— — — - — • « » .

Kliu, \aiuiiiiiiAų, piamuiu- irankiu savininkui tai

čių. Pirmasai tų abazų
tvarko ir valdo visuomenės 
gyvenimą, antras gi gamina 
tai visuomenei reikalingus 
daiktus.

Rankpelnio-darbininko ir 
valstiečio darbo reikšmė. 
Be darbininko ir valstiečio 
darbo negalėtų gyvuoti vi
suomenė, nei valstybė nei 
tauta. Visa ką turime yra 
vaisiumi darbo. Darbinin
kas yra sutvertojumi namų, 
visų susinėsimo ir pergabe
nimo kelių, drabužių, namų 
apšildymo, žiburio, maisto 
ir visų kitų gyvenimo reik
menų. Vienu žodžiu — dar
bininko rankos peni, aprėdo, 
apšildo ir užlaiko viso pa
saulio judėjimą ir egzisten
ciją.

Kuo darbininkas yra ir 
privalo būti. Nors darbi
ninkai savo bendromis spė
komis užlaiko viso pasaulio 
gyvenimą, tečiaus jie visuo
menėje stovi žemiausioj, pa- 
niekinamiausioj vietoj. Mū
rininkas, kuris rumus pas
tato. dažniausiai neturi nuo
savos grintelės; kurpius 
vaikščioja nuplyšusiais ava
lais; angliakasis, iš žemės 
gelmių išnešantis šimtus tū
kstančių tonų anglies, netu
ri kuo apšildyt savo samdo
mo buto bei valgį išvirti; 
valstietis, kuris maistą ga
mina visiems, dažniausiai 
badauja (jam da įsakyta 
tris dienas savaitėje pasnin
kauti, kad perdaug pats sa
vo triūso vaisių nesuvarto
tų, bet kuodaugiausiai ati
duotų jų tiems, kurie leidžia 
jam ant žemės gyventi ir 
gaminti jos produktus). Ir 
visa darbo žmonių klasė dėl
to gyvena amžiname skur
de ir nedatekliuose, gi kita 
tos pačios visuomenės dalis 
— valdančioji klasė gyvena 
pertekliuje ir garbėje. Dar
bo žmonių klasė yra didelė, 
gi ant jos viešpataujančiųjų 
klasė yra daug daug savo 
skaitlingumu mažesnė.

Kodėl taip yra?
todėl, kad darbo įrankiai, 
žemė ir visi gamtos turtų 
šaltiniai yra savastimi ne 
visos visuomenės, bet tik pi
niguočių—kapitalistų. Tad 
visi šalies įstatymai, valdi
ninkai. kariumenė ir polici
ja turi tarnautp šalies turtų 
savininkams, 
pramoninkai 
tvarką, nes 
likt stambiais kapitalistais, 
parduodami ar pristatyda
mi visuomenei darbo žmo
nių pagamintus produktus 
ir už savo patarnavimus im
dami begalo augštus atlygi
nimus. __

Ar teisingu darbu galima 
pasigaminti sau didelį tur
tą? Visokie melagiai ir 
veidmainiai skurde skęstan- 
tiems darbo žmonėms lyg 
dėl pasityčiojimo nuolat pa
sakoja: taupykite! dėkite 
savo atliekamus pinigus 
bankan, o ir jus paliksite darbo vaisiaus dalies, kaoi- 
turtingais. Į banką įdėtas talistas netik dėl savo godu- 
doleris atneša jo savininkui- mo, bet ir dėl augščiau mi- 
darbininkui 3 centus pelno 
į metus. Gi bankininkas su
dėtais bankan pinigais įtai
so fabriką, kuri duoda mil- 
žiniškiausį pelną jos ”savi- 
nnkui.” Darbininkas dirba 
ir džiaugiasi, kad jam lei
džia netik dienomis, bet ir 

iieriau gyvenam aziaugs- iianumis uu uu. Jis įtikėjęs 
mus turėti, negu numirus po viršminėtai pasakai, dirba,

*kad galėtų sutaupyt stam-

mano vaiską. Gal ir prisi
rašysi prie jo?

— Na, jau to tik nelauk, 
tėve.

— Kodėl?
— Aš tam nepritariu.
— Kaip tai, vaike, tu ne

į — Nepritariu, 
f — Tai kaip tu 
Maike, ar laisvoj 
vaisko visai nebus? 
negalimas daiktas, 
ant mus paliokai, 
be vaisko mus apgins? Bet 
jeigu ir ne paliokai, ir tai 
vaiskas reikalingas. Privis 
visokių bedievių, socialistų 
ir pradės buntavoti žmones 
prieš kunigus ir valdžią. 
Pradės sakyti, kad nėra 
Dievo, kad nėra dūšios, kad 
žmogus iš monkės paeina. 
Ir kas gi juos suvaldys, jei
gu vaisko nebus? Vaiskas 

Lietuva "šiandien butų lais- būtinai reikalingas.
va. — Jeigu tu, tėve, kalbi a-

— Ką mes čia kalti? Pie laisv3 Lietuvą, tai tokioj
— Ar matai, jau nekalti! Lietuvoj turi būt juk ir so-. 

O kas gi daugiau musų vai- cialistams pilna laisvė. O 
ską peizavo, jeigu ne jus? jeigu bus laisvė, tai niekas 
Ir per savo gazietas ir per tuomet priešu valdžią nepro- 
prakalbas jus peikėt mus. testuos ir _ žmonių nekurs-

— Bet tavo vaiskui tas tys. Kalbėt gi žmonės gali 
juk nei kiek nekenkė. Jis aPįe ką tik jiems patinka, 
kaip darė savo manievrus Jeigu vieni gali skelbti, kad 
prie bačkučių, taip ir daro. Dievas yra, kad dusia yra,

__Sarau. " : tai kiti gali sakyti, kad to-
, kių dalykų visai nėra. Apie 
tokius dalykus, kurių buvi
mas nėra faktais prirody
tas, žmonės negali būt vie
nos nuomonės. Ir už tai ne- 

, galima jų persekiot, nes ki
taip tos laisvos Lietuvos ir 
nebūtų; butų daug didesnė 
priespauda ir suvaržymas,

mislini, 
Lietuvoj
Juk tai 
Užpuls 

o kasgi

— Šarap.
— Gal ne tiesa?
— Tai kas, kad po muštro 

mes išsigeriam?
— Jus, tėve, ir prieš "mu

štrą" išsigeriat. i — -
— Tai ne tavo biznis, vai

ke. Mes galim išsigerti, ka- 1 
da norim. Žalnieriui tas priespįuda ir suvaržymas, 
r^kalmga, ba daugiau ne£p Rusijoj. Ir tuomet bu- 

tas turi slobną širdį, o čia 
reikia kirsti neprieteliui į 
galvą. Neišsigėręs to nepa-1 
darysi. Taigi jeigu mes iš-' 
sigeriam, tai dėlto, kad mu
sų vaiskas butų drąsesnis ir 
geriau galėtų už Lietuvą 
faituotis. Kitais žodžiais 
sakant, mes geriam ant tau
tos labo.

— Bet jeigu jus esat to
kie patriotai, tai kodėl gi 
jus nevažiuojat kariauti? 
Juk sėdėdami prie bačkutės 
jus Lietuvos nepaliuosuosi- 
te, kad ir kažin kiek drąsos 
turėsite. Jeigu būtumėt pa
sirodę, vokiečiams taip, kaip 
pasirodė lenkai, gal būt, 
kad ir jums vokiečiai butų 
prižadėję padaryt Lietuvą 
neprigulminga. Socialistai 
jums čia kelio visai nepa
stojo, tėve. Tu visai be rei
kalo juos kaltini.

— Vaike, aš matau, kad 
panelė švenčiausia jau ir 
tau davė dvasią šventą, kad laurais gulėti.

tinai turėtų kilti revoliucija 
i prieš Lietuvos valdžią ir jos 
i režimą.

Avė rv

Baro-

kitokien^s tikslams, kaip tik 
šelpimui nukentėjusių nuo 
karės žmonių.

6. Siunčiant pinigus Euro
pon, visuomet sykiu turi būt 
siunčiama proporcionalė su
ma Agronomijos 
Draugijai, ar 
organizacijai, 
dys socialistai.

Dabar tik klausimas, ko
kia turi būt ta proporcija ir 
kuo pasiremiant galima bu
tų ją nustatyti?

Musų nuomone, mes, so
cialistai ir kiti L.Š.F. rėmė
jai, galėtume sutikti, kad 
toji proporcija visados butų 
30 nuošimčių visų siunčiamų 
Europon pinigų. Pavyz
džiui, jeigu bendras komite
tas nutaria pasiristi Euro
pon $100, tai $30 iš to turi 
būt pasiųsta Agronomijos 
Draugijai.

Reikalaudami 30 nuošim
čių proporcijos mes remia
mės tuo, kad musų srovės 
fondo surinktos ikišioi au
kos, sulyginus jas su katali
kų ir tautininkų surinkto
mis aukomis, lengvai tokią 
proporciją sudaro, todėl su
sivienijus musų srovė galės 
tokią pat dalį surinkti ir į 
bendrąjį fondą.

Mums rodos, kad susivie
nijus šitokiais ar bent pana
šiai pamatais socialistai nie
ko negalėtų pralaimėti. To
dėl nereikėtų taip jau skep
tiškai į šį sumanymą žiūrėti.

ir Teisių 
kokiai kitai 

kurią nuro-

Komitetu žmones

Gi pirkliai ir 
apgina tą 

jie patįs tikisi

Revizionistas d. Kapsukas 
nejuokais daro reviziją są

jungoje. Kad tik neišsivai- 
' kytų visus marksistus iš 
jos. Aidoblistams butų 
džiaugsmo, kad ir patįs so
cialistai priėmė jų taktiką 
ir silpnina proletariato po
litišką judėjimą.

♦ ♦ ♦

Popiežius Benediktas XV 
da sykį ketina sušaukti kar
dinolus ir visus parklupdyt, 
kad melstųsi ir prašytų Die
vo sulaikyt karę. Matyt, 
kad Dievo nomiestnikas 

| pats prie Dievo neprieina, 
ikad siunčia savo kumečius 
maldautų susimylėjimo.

* * *
Geriau gyvenant džiaugs- naktimis dirbti.

lo-meisterio. Jeigu darbi-
gautas per plaučius; ant ry
tojaus mirė.

E. P. Buehrer, inžinierius, 
užgautas kulipkos Į širdį ir 
gali mirti.

šerifas McRea peršautas 
dviem kulipkom per koją.

Leivis Conner peršautas 
per šlaunį.

F. A. Durr, Laundry Co. 
savininkas, sužeistas į gal
vą. Neil Jamison. skinde- 
lių fabrikos savininkas, turi 
peršautą pirštą.

James Broadbent, Clark- 
Nickersono fabrikos bosas, 
peršautas per šlaunį.

Ray Brown, biznieris,

vaisių, gi nagamintojui pa- ~ _
lieka vos vieną trečią jų da- syk į koją, 
lį, tai tarp tą dviejų darbo ~ "
vaisių pasidalintoji] taikos 
negali būti. Darbininkas 
reikalauja didesnės savo

Fabrikantas Tucker per-

"Naujoji Lietuva” prane
ša, kad Centraliam Petro- 

___ _  ___  ___ _ grado Komitetui, kurio pir-
buvo pasažierius, o ne I. W. mininku yra kun. Laukaitis, 
\V narvs.) paskutinis visuotinas susi-

j. A. Kelly įšautas į galvą, rinkimas išreiškė savo ne- 
D. McCarty įšautas į gal

vą ir į koją.
S. Sabo peršautas per pe

tį-
C. England peršautas per 
kelį.

J. Adams per alkūnę.
A. Scribned turi įvarytą 

kulipką į klubą.
A. Doninger turi peršau

tą dešinę ranką.
H. Golden
D. Ghenty
E. Roth peršautas per pil

vą.
Niek Comaeft sužeistas Į 

galvą ir koją.
H. Parker į koją.
Ch. Smith į galvą.
Visa tai atsitiko 5 

čio, nedėldienio rytą.

paskutinis visuotinas susi-

pasitikėjimą, nepatvirtino 
jo apyskaitos ir nutarė rin
kti naują komitetą.

"Naujoji Lietuva" labai 
piktinasi ir sako:

"Petrapilio komitetnin- 
kai, nustoję visuomenės įsi- 
tikėjimo, tebeveda draugi
jos reikalus. Maža to. Jie 
dargi, kaip paaiškėjo, nuta
rė su visuotinojo susirinki
mo nutarimais nesiskaityti 
ir iš Komiteto neišeiti. Nors 
ir viešai buvo suduota per 
ausį, bet tie žmonės vis dėl
to nenori persiskirti su sa- 
vo vietomis. Jie nusprendė 
verčiau būti uzurpatoriais 
(svetimų teisių savinima- 

į lonkri. sis), verčiau padaryti nema-
J cntyn a 1 trlzcFi 1 m 11 VICIin—

per koją, 
apie inkstą.

I

Ii

tytą savo šlykštumu visuo
menės gyvenime žygį, bet 
tik dar nors ir neilgai drauAR ĮVYKS LIETUVIŲ VIENYBE? gijoje pašeimininkauti.

"Baimė, kad visa, ką jie 
patįs ten būdami galėjo pa
slėpti, bus aikštėn iškelta, 
tur būt, viską pergalėjo:

Mes jau rašėm, kad Bos- Gal kai kam rodos, kad 
tone kilo mintis sušaukt vi- suėjus tokion vienybėn so-

\ Jie
dirbs, agituos, sakys pra- užmiršo jie ir gėddą ir visa, 
kalbas, o surinktos aukos kas yra pasauly, ir žūti ar 
nueis klerikalų draugijoms, būti stengiasi palikti Komi

tetą savo rankose.
"Tokiu budu, matyti, kad 

Komitetas yra pasiruošęs 
nors ir varu varomas pasi
likti, todėl mums reik tai 
turėti omeny ir tinkamai at
siremti."

Mes jau rašėm, kad Bos
niu, otru n utį augliau nu------- . . . . . ,. , . , __,,4.:
neto reikalo: palaikyt dar- .srovių suvažiavimą irjęialistai bus apgaut
bininką padėjime, kad jis 
siūlytų samdytojui savo spė
ką. kovoia už tai, kad nelei
dus darbininkui paimt dau- ir "Keleivis. . 
giau darbo vaisių. Darbi- kad taip susivienijus daug 
ninko ir kapitalisto intere- lengviau butų dirbti ir daug 
sai taip griežtai priešingi, daugiau galima butų aukų 
kad apie sutaikymą jų negal surinkti ir gal nors kiek su- 

,but nei kalbos/ " išvelnėtų sroviniai musų san- 
(Toliaus bus.) tikiai.

suvienyti visus šelpimo fon
dus.

Šitam sumanvmui pritarė;-—^--. ,. ... - - 1___
’• Pritarė todėl. I TaiP dirbti, suprantama,

i

reikštų tarnauti kitiems. 
Bet tarnauti mus niekas ne
verčia. Mes vienvsimės ti
ktai tokiomis išlygomis, kad 
nei viena srovė nebūtų paže
minta nė nuskriausta.



Kiek kur auku surink 
ta Lietuviu Dienoj
Newark, N. J.— Aukų 

rinkimui čionai sutaitkyta 
ir veikta išvien. Surinkta 
pinigų $3,456.83. Taip pra
nešta bendrame susirinkime 
5 d. lapkričio. Apie šimtas 
dėžučių da nesugrąžinta, 
taigi gali būt, kad suma pa
sidaugins kokiais 4—6 šim
tais dolerių.

Reikia pridurti, kad suli
pinta Lietuvių Dienai sro
vių vienybė po šio susirinki
mo ar tik neiširs visai. Ma
tysim. J. A. Janušonis.

Lietuviai atsisakė mokėt 
kunigui mėnesines 

mokestis.
Belle Valley, Ohio, miesto 

lietuviai neturėdami 
bažnyčios, priguli

Veronika Leikutė įieško Juozapo Pajieškau pusbrolių Antano ir Juo- 
Putrimo, Vižonų kaimo, Vilkabrukių 
parap., taipgi Justino Staselskio Le
liūnų parap., ir Marijonos Petro kai
čios Tervidžių-Užpalių parap. Jinai 
yra nuo karės pabėgusi ir gyvena po 
šiuo antrašu:

Gorod Saratov, Ciganskaja ulica,
No. 154, Veronika Leiko.

Russia.

zo Viržentų ir Alfonso Žabulionies,
Kauno gub., Vilkmergės pav., Vižai- 

•£, O 
Mel- 
(47)

nių vaisė., pirmi du Karalinavo: 
pastarasis Dusynių sodžiaus, 
džiu atsišaukti.

J. Bagočiunas, 
Celle New York, Esq. Marcella, 

Berisso, Puerta La Plato, 
Rep. Argentina.

Bngthon Lietuvio Liaudies Namas Jau Pastatytas.

Glen \Vhite, W. Va.— Lie
tuvių Dienoj čionai aš su
rinkau $11.40. Pinigus pa
siunčiau L. Š. Fondan. Dau
giau nieks čia nerinko.

Alex Sherbin.

savo 
todėl 

prie Slavėnų parapijos; kur 
kunigas nemoka kitos kaip 
tik vokišką ir anglišką kal
bą. Iki 1911 metų buvo pa
rapijos komitetas, bet kuni
gas j j panaikino ir pats ren
ka mėnesines mokestis po 

istubas, nes daugelis atsisa
kė mokėt dėlto, kad niekad 

! nepagarsina, kiek surinko 
tų mokesčių ir ar bažnyčia 
išmokama, ar kaip buvo 
skoloj, taip ir pasilieka. To 
nieks nežino. Vien žinoma 
tik tai, kad tėvelis turi dvi 
gaspadines ir automobilių. 

Dabar Lietuvių Dienai at
ėjus, lietuviai tikėjosi, kad 
tėvelis bent penkinę paau
kaus nukentėjusiems nuo 
karės lietuviams. Bet ko
lektoriams pas ji nuėjus, jis

I

Rumford, Me.— Lietuvių 
Dienoj čionai surinkta aukų 
nuo karės nukentėjusiems .
$248.73. Rinkta aukas susi- pasakė, kad savo auką jis 
taikius sulyg Bostono sro- pasiuntė pats j Raudonąjį 
vių rezoliucijos. L. U. Kliu- Kryžių, ir nieko nedavė, 
bas aukavo $25. Bet savo Lietuviai tokiu katalikiško 
auką paskyrė L. š. Fandan. kunigo pasielgimu pasipik-

S. J. Baublis. 2
Thompsonville, Conn. — 

Apie 80 rinkėjų iš visų sro
vių čionai per Lietuvių Die
ną surinko nukentėjusiems 
nuo karės aukų $3,046.64. 
Šv. Jurgio draugija aukau
ja 50 dolerių, tai bus jau 
$3,096.64. J. Grigaitis.

Long Island City, N. Y.— 
Šioj mažutėj lietuvių koloni
joj Lietuvių Dienoje 30 rin- • 
kėjų surinko nukentėju-1 
siems nuo karės aukų $119.-' 
57 centus. J. šaučiunas.

tino. Sušaukė savo susirin
kimą ir nutarė nei vienas 
nemokėt kunigui mėnesinių 
mokesčių per du mėnesiu, o 
visus tuos pinigus pasiųst 
nukentėjusiems savo bro
liams. Lietuvių, kurie pa
darė toki nutarimą, yra 24 
asmens. Nežinia, ką sakys 
dabar musų tėvelis.

Petras Spurgis.

Fairhope. Pa.— Pasirūpi- po $i.oo;
nūs tuomi S. L. A. 120 kuo
pai čionai Lietuvių Dienoje 
surinkta aukų nukentėju
sioms nuo karės $74.10. Pi
nigai skiriami L. š. Fondan.

V. Agurkis.

AUKOS
AUKOS "ŽIBURĖLIUI.”

CHRISTOPHER. ILL. 
Spalių 5, 1916.

J. Ąžuolaitis, J. Brazaitis, A. Barr, 
M. Žemaitis, J. ir V. Bogdar.skai — 

; V. Mačiulis F. Zavadskas, 
| K. Laurinaitis, K. Jovanauskas, F. 
Šimkus — po 50c.

Visų aukų §9.55.
t BUCKNER, ILL.

Spalių 6. 1316.
Mikolas Dinda 50c. Visų aukų su

rinkta. $1.75.
I i

Waltham, Mass. Iš Camb
ridge, Mass., atvykę kolek
toriai: S. Janeliunas ir K. 
Galinauskas čionai surinko 
per Lietuvių Dieną nuken- 
tejusiems nuo karės lietu
viams $56.23. Pinigai per 
duota Cambridge’aus Liet, 
suvienytųjų draugijų Lietu
vių Dienos komitetui, kad 
pasiųstų per Raud. Krvžių 
Lietuvon. K. Sidabras.

HERRIN. ILL. 
Spalių 7, 1916.

A. Kurtinaitis S1.00; J. Petrauskas, 
į K. Kezlaitis, J. Bendoris, M. Bočkus, 
i P. Puzuvilas, S. Juodsnukis, S. Pare- 
dis, S. Slederis, P. Giedris, A. Skov- 
na, J. Pokutinskas, J. Audėjaitis, J. 
Adomaitis. M. Totoraitienė, U. Micke
vičienė, A. Kairiutė, M. Palevičius — 
po 50c. Visų aukų §14.16.

AVEST FRANKFORT, ILL. 
Spalių 8, 1916.

S. Paškauckas. F. Gauranskis. J. 
Gilgauda. Ant. Ališauskas, V. Trenvs, 
S. Mikulskis, F. Šaučulis — po §1.00;

J. Gražys, Leškauskienė, J. Marcin
kevičius. J. Aimanavičius, K. Budrius, 
A. Leškauskas, L. Lastauckas, F. 
K. Sueta. Ad. Ališauskas — po 50c.

Visų aukų §18.45.

M.

ko savo giminių ir brolio Dominiko, 
gyvenančių Amerikoje. Meldžia ra
šyt joms sekančiu antrašu:

Voronež, Do vostrebovania, 
Anna Dovidaitis. Russia.

Pajieškau savo giminių ir pažįsta
mų. Aš esu Kauno gub., Šiaulių pav., 

i Daukšių sodžiaus. Meldžiu visų at
sišaukti.

K. Beržinskas,
BOX 214, St Charles, III.

Pajieškau draugo Antano Adomai
čio, Kauno gub., Raseinių pav., šid- 
lavos parap., gyveno Butte, Mont. Jo 
paties atsišaukti, ar kas žino teiksis CkvelandrOhio.' 
pranešti.

Jokūbas šernas,
371 E. Curtis st., Butte, Mont.

Pajieškau A. Stankaus dėl labai 
svarbaus reikalo. Jeigu pats skaito 
"Keleivį” malonės tuoj atsišaukti, ar 
kas jį žino teiksis pranešti.

Pajieškau dėlės Andriaus Kazeme- 
ko, 4 metai kai Amerikoj, gyveno 
________.__ ... Meldžiu jo paties 

! atsišaukti, ar kas žino pranešti.
A. Bagdonas,

363 Bemville st.,
Montreal, Canada.I

i
Pajieškau draugo P. Karpšlio, ne

senai gyveno Siiirley, Mass. Kas 
P Stankus (49) ap’e ž“lo» niai<>nės pranešti arba

1102 Grand st., Brooklyn, N. Y. jis pats lai atsišaukia.
_______________ _ __________ | V. B. Simonauskas,

BOX 152, Fitchburg, Mass.Ona ir Julijona Dovidonaifcės jieš-
Pajieškau savo vyro Antano Pau-Į Pajieškau dėdės Jurgio Tulausko ir 

liuko, paeina iš Kaune gub., Šiaulių Agotos Tulauskiutės, pastaroji ženo- 
pav., Viekšnių parap., Suvaičių kai- su Vilenckiu, abu Suvalkų gub., 
■no. * . j ’ .’ . ZZ_ 1__ ^-1Z_ ,_
norėčiau su juo gyventi, bet dėlto, padrecių kaimo, 
kad gavus persiskyrimą (divorsą). 
Todėl meldžiu parvažiuoti, aiba kas 
apie jį žino, meldžiu pranešti. (47)

Fr. Pauliukienė,
65 Portland st., Cambridge, Mass.

Aš pajieškau jo ne dėlto, kad Mariampolės pav., Veiverių valsčiaus, 
a n*. k-a , . ♦ z 4 Z*V 1 fr ZX V. V ' ■ - t *

Jonas Janušauskas,
BOK 436, Sydney Minės, Canada.

I

j

Pajieškau pusbrolio Antano Čeka
nausko, Kauno gub., Šiaulių pav., Pa
pilės parap., Zerkšcių sodos, gyvena 
bene Bostone. Meldžiu kas jį žino 
pranešti. (47)

Elzbieta Gedutis,
R. F. D. BOX 23,

So. Glastonburv, Conn.

Pajieškau savo tėvo Jono Šermoko, 
prieš 7 metus gyveno Baitimore, Md. 
Jo paties atsišaukti, ar kas jį žino 
meldžiu pranešti. (48)

Minė Šermokiutė-Januš, 
BOX 37, Linfield, Pa.

Pajieškau Jurgio Merončiko, Kau
no gub., ir pav., Seredžiaus parap., iš 
Pabudiškių. Kas jį žino teiksis pra
nešti. (48)

J. Pilipauskas,
12 Saivtell avė., Montello, Mass.

Pajieškau Gabrio Suveizdžio, kuris 
prieš du metu gyveno Naugatuck, 
Conn. Taipgi Motiejaus Kučinsko, 
gyveno 4 metai atgal Baltimore. Pe
tro ir Mykolo Patkaukų. Suveizdžio 
ir Kučinsko seseris atsišaukė pas 
mane iš Rusijos ir nori su jumis su
sirašyti. Atsišaukite pas mane. 
Taipgi norėčiau susižinoti su drau
gais, su kuriais

Pajieškau Juozo Dervinio, Kauno 
gub., Panevėžio pav., Biržų mieste
lio, dvieji metai kaip išvažiavo Chi- 
cagon. Meldžiu atsišaukti.

Petronė Darvine, (47)
22 Hastings st., E. Cambridge, Mass.i -

I Pajieškau pusseserų: Veronikos ir 
Marės Kurševičaitių, Suvalkų gub., 
Kalvarijos pav., Miraslavo-Siabados 
parap., Cigoniškių kaimo, meldžiu at
sišaukti.

Zofija Mickevičiūtė,
152 Weyl st., Rochester, N. Y.

M. M.
) 5 Thomas Park,

sykiu mokinėmės
(46)

Plepis,
So. Boston, Mass.

Pajieškau dėdžių Jono ir Frano 
Linkevičių, Kauno gub., ir pavieto, 
Graužų kaimo, jų pačių atsišaukti ar 
kas žino meldžiu pranešti.

Miss Mary Vanzegorska,
% Mrs. Švvetko, 

2636 E. Lehigh avė.,
Philadelphia, Pa.

I

Rochester, N. Y.—Pirmei
viai čionai dėlei tautininkų 
su klerikalais pasirūpinimo 
negalėjo per Letuvių Dieną 
rinkti aukas gatvėse. Per 
dvejas savo surengtas pra
kalbas Rochesterio progre
syviai suaukavo $234.00. Pi
nigai pasiųsta L. š. Fondo 
kasininkui, K. Šidlauskui.

J. Vaivada.

BENTON, ILL.
Spa’ių 9. 1916.

A Daukšys. V. Konskis, K. Ligutis, 
'I. Masinas. J. Gvergždis. J. Konskis 
— po 50c. Visų aukų 4.70.

JOHNSTON CITY. ILL. 
Spalių 10. 1916.

Kazys Rnževičius §3.00; A. Bajoras, 
A. Sinkevičius. A. Kavalįauskis, J. 
Rašimas. L. Stukas — po §1.00; J. 
Stankūnas. O. Žavadsky. N.. J. Ka
minskas. J. Milušonis. P. Stakėnas. 
J. Matulionis. N. Federavičius. St. 
slėnys. J. Matulionienė. U. Federavi- 
čienė, M. Keturakienė. O. Sinkienė. Z. 

j Tankunienė, A. Buzgailienė, A. Karo- 
, __ _. . . sas, A. Bartkienė — po 50c.; A. Dap-

Hudson, Mass.— Lapkn- kūnas 55c. 
čio 4 d. čia buvo rinkimas 
aukų nuo karės nukentėju
slėms lietuviams. Surinkta 
$234.42. Pinigai pasiųsta L.

Hudson, Mass.
Visų aul-u 812.10.

DORRISV1LLE. ILL. 
Spalių 11, 1916.

B. Alužas. M. Daugirdas. Vaidelis.
V. Gereltauskas — po §1.00; A. Bu- 

_ _ tauskas. J. šerkšnas, G. Raudonis,
Š. F. kasininkui K. Šidlaus- Staninas. K. Vaičiūnas — po 50c. 

visu auku $10.00.

I

kui. A. P. Jocis.
Pinigu $234.32 priėmiau, 

lapkričio 14 d., 1916 m.
K. Šidlauskas, LŠF. ižd.

Visų aukų §10.00.

Belle Valley, Ohio.— Lie
tuvių Dienoj čionai surinkta 
aukų $77.60. Pinigai pasių
sta Raudonamjam Kryžiui 
Washingtone.

P. Spurgis.

ST. CHARLES. ILL. 
Spalių 15. 1916.

W. AVerčinskas §1.00; K. Virbickis, 
S. Svidrius. J. Petrauskas. V. Gra
bauskas po 50c. Visų aukų §12.72.

. O. Adomaitiene iš Cedar Rapids, 
i Iowa. — §1.00.

Visiems ”žiburėl;o” aukautojams, 
savo aukomis nešantiems pagelbą 
vargstančiai Lietuvos iaunuomenei, 
vardu "Žiburėlio” Valdybas tariu šir
dinga ačiū. A. BULOTIENE,

”?ibnrėlio” Draugijos pirmininkė ir 
įgaliotinė.

Paj ieško j ima?
SKAITYTOJU MNI.U

• TA- _ • • • om’nrl/A Mainant adresą būtinai reikia pn-ViU Dienai VISI Jie sujudo. SENA ir NAUJA adresą, kitaip 
Pareikalauta iš C. K. ženk- laikrašt; permainyt negalime, 
lėlių ir dėžučių 1 d. lapkri-_______ "Keleivio” Administracija.
čio, negavus jų atidėta au- “ —
ku rinkimą ant 4 lapkričio. 
Užsisakėm dėžučių ir pasi- 
gaminom raiščius. Iš Ams
terdamo pribuvo 83 rinkėjai 
ir surinkome aukii $1.094.27.
Pinigai pasiųsta per Raudo- u] No 21>
najį Kryžių. Lietuvis. Voronež. Russia.

Albany, N. Y.— Nors čia 
lietuvių nedaug, bet Lietu-;

• TA • • ••••_ _____• _ 1 _

Kazimiera Staniuliutė-Bardaus- 
ki-nč iš Suvalkų gub.. Balkunų valse., 
iš Voronežo šaukiasi prie savo gimi
nių Amerikoj: brolių Juozo ir 
slovo. sesers Onos Staniuliutės 
tos Rozalijos Viktaravičienės. 
dzia jai rašyti š:uo adresu:

Kazimira Baradauskienė,

S tani- 
ir te- 

Mel-

LIAUDIES NAMO ĮKŪRIMAS BUS

Ketverge, 30 Lapkričio-Nov., 1916,
_________________________ NAMAS RANDASI ANT L1NCOLN STR.. BRIGHTONE.

Visas draugijas, vietines ir apielinkės ir abelnai visą lietuvišką visuomenę meldžiame prisidėt prie įkūrimo 
ir apvaikšeiojimo.

10 valandą ryte, griežiant benams, bus paroda gatvėse. Sugrįžus svetainėn kalbės garsiausi kalbėtojai ir 
miesto valdininkai. Be to bus gabiausi muzikos ir dainų solistai, ir keli lietuviški Chorai.

Vakare bus gražus balius, labai gera muzika ir sutvarkyta gražus pamirginimai. 
PROGRAMAS BUS LABAI ĮVAIRUS:

Pasakius vienu žodžiu, programas bus labai žingeidus ir kiekvieną atsi-lankiusį užganėdins. Jaunimas ir 
abelnai visi atsilankiusieji galės gra įai pasišokti ir pasiboyt prie linksminančios orchestros. Mes tikime, kad 
kiekvienam bus žingeidu pamatyt taip sunkų per kelis metus nuveiktą da bą.. Todėl atsilankykite

KETVERGE. 30 LAPKRIČ1O-NOVEMBER, 1916,
ant Liaudies Namo įkūrimo visi be skirtumo ir pasidalinkit su visais tais musų smagumais, kuriuos parengėm 
apielinkės lietuviams. Su pagarba kviečia KOMITETAS.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 18 iki 25 metų amžiaus, geistina 
kad mokėtų anglų kalbą. Aš esu 28 
metų ir turiu valgomųjų daiktų krau
tuvę. Su atsišaukimu meldžiu pri
siųst savo paveikslą. Atsakymą duo
siu kiekvienai. (46)

A. Urb.,
351 Magnus str., a

Winipeg, Canada.

25,000 KATALIOGU DYKAI
SU LIETUVIŠKOMIS DAINOMIS REKORDAI TIK 65c.

Jeigu neturi mano katalogo, tai prisiųsk už 3c. pačtinę markę, o tu
rėsi didelį ir puikų katalogą, kuriam? rasi visokių geriausių ARMONIKŲ 
SKR1PKV, HRIIZBŲ. ir daugvbe kitokių MUZIKALIŠKŲ INSTRU
MENTU. ISTORIŠKU IR MALDŲ KNYGŲ, kokių tik randasi lietuviš- 
Vnj kalboj. Puikiausias koncertinis Armonikas su 76 ir 102 raktais. 
Kainos labai prieinamos. Naujausias Lietuvi-k*^ Sapnininkas, dydžio 
5x6% su 310 paveikslėliu Kaina 50c. Reikalaukite visokio tavoro pas 
tikrą lietuvį, o gausite teisingus taborus. Agentams parduodu pigiau 
Rašvkit tokį adresą:

WQ 1,2 grand st.,
. □. vv dlUCll^ BROOKLYN, N. Y.

Pajieškau brolio Jono Tamošiūno,
Kauno gub., Panevėžio pav., Alizavos

>. Jo paties
__ .. —s •• • v - — • • * — M UMtf A VA* T C r* ' —____________— _

ir parap., Glaudelių kaimo. Jo
~~~ ■ kuri atsišaukti ar kas žino meldžiu prane-doros merginos, apsišivetusios, 1 

mokėtų stenografiją ir vokišką kal
bą. Su pirmu laišku meldžiu prisiųst 
savo paveikslą. Aš esu iš 
Raseinių pav., Nemakščių 
Rekošaičių gyvenimo.

Nickodemas Klimas,
BOX 42, Jacksonville,

Kauno g., 
parapijos, 

(47) 
Rt. a. 

Florida.

šti, už ką busiu labai dėkingas. 
P. Tamošiūnas,

239 C str., So. Boston, Mass.

Pajieškau savo vyro Franciškaus 
Gvildžio, Kauno gub., Jodaicių par., 
prašau tavęs, mylimas Franuii, su
grįžti, arba atrašyti laišką. Taipgi 
prašau gerų žmonių, kurie jį pažįs
ta ir žino jo antrašą man pranešti, 
už ką busiu labai dėkinga. (45)

Antosė Gvildienė,
1521 So. Front st., Philadelphia, Pa.

Pajieškau pusbrolio Petro P. Sta- 
kionio, Kaur.o gub., Panevėžio pav., 
Biržų valsčiaus, Meleišių sodžiaus, 
gyveno Argentinoj. Turiu svarbų rei
kalų ir meldžiu atsišaukti.

Motiejus M. Stakionis,
99 Willow st., Lawrence, Mass.

Pajieškau pusbrolio Jono Janikai- 
čio, Kauno gub., Aleksandravo pav., 
Alizavos parap., Elniškių kaimo. Mel
džiu atsišaukti, ar kas žino pranešti. 

Andrius Marcinkevičius,
380 Park st, Lavvrence, Mass.

Pajieškau sesers Uršulės Rudzevi- 
čiutės, Suvalkų gub., Vilkaviškio pa
vieto, Lankeliškių kaimo. Gyvenusi 
\Vaterbury, Conn. Meldžiu atsišauk
ti šiuo adresu:

Jonas Rudzevičius,
BOX 436, Sydney Minės, Canada.

Pajieškau brolio duktes Palmiros 
Ramanauskiutės, ištekėjusios už man 
nežinomos pavardės vyro. Jinai Kau
no gub., Didžiulių kaimo, Ariogalos 
parap. MeJdžiu atsišaukti.

F. Ramanauskas,
258 High st., Torrington, Conn.

Pajieškau Andriaus Glebo, Vilniaus Į 
gub., Trakų pav., Varėnos valsčiaus, | 
Pavarėlių kaimo, girdėjau gyvena 
Shenandoah. Pa. Meldžiu atsišaukti, i 

Katrina Bartasevičiutė,
6 Carman st., IVaterbury, Conn.______________________________

Pajieškau Izidoriaus Mockaus, pir
miau gyveno Gardner, Mass., o da
bar, rodos, kad Detroit.Mich. Ru
džių sodos, Raseinių pav., Kauno gub. 
Yra ' ‘ ‘

877

svarbus reikalas.
Liudvikas Paulauskas,

Cambridge st.,
East Cambridge, Mass.

REIKALAVIMAI.
REIKALAUJU DARBO. Esu pa

tyręs bučeris, visą bucernės darbą ži
nau. Kalbu lietuviškai, lenkiškai, 
rusiškai ir angliškai. Reikalaujantis 
gero bučerio, teiksis kreiptis šiuo ad
resu:

K. BERIS.
11 Houghton st., Hudson, Mass.

1

PARDAVIMAI.

Pajieškau Antano Aleksos, Suval- ’ 
kų gub., Šunskų parap., Juodupio ' 
kaimo. Jis pats ar kas jį žino, ma- • 
lonėkite pranešti.

St. Žilinskas,
1326 7th street, Rockford, III.

Pajieškau savo vyro Adomo Gelčio, 
Suvalkų gub., Šilavoto parap., Nau- 
iasėdos sodž., 37 m. amžiaus, juodų 
plaukų, rudų akių, turi ant kaklo 

i rumbę, švelnios kalbos. Apleido ma
ine 30 d. gegužės, 1916 m., išvažiavo 
i iš Bostono. Kas apie jį praneš, gaus 
gerą atlyginimą. (48)

Grėsė Gelčienė,
10% N. Grove st, Boston, Mass.

PARSIDUODA PUIKUS 
BLOKAS MONTELLOJ.
6 familijų su visais intaisymais 

Namas atneša randos §70.00 į mėnesį. 
Stovi ar.t gatvių kampo prie pat ka
ro. Apačioj storas; dabar yra pull 
'•■rirnis su 3 stalais ir įtaisymais. 
Parsiduoda sykiu su namu. Parduo 
siu nuiruimino stalus vienus, jei kas 
nori. Parsiduoda labai pigiai. Kreip
kitės pas (48)

PETRAS ČESNULEVIČIUS,
14 Arthur st.. Montello, Mass.

UŽLEISTAS ŠALTIS PA
GIMDO PNEUMONIJĄ. 

SAUGOKITĖS!

CASCARAgoUiNINE

Seni šeimyniški vaistai — pilulkų 
’ormoj — saugiai, gerai ir lengvai 
artojamos. Nepriduoda apsvaigi

no — nė nesmagumų po priėmimo. 
ršgydo šaltį per 24 valandas — Gripą 
>er 3 dienas. Sugrązinam pinigus 
jeigu nepagelbsti. Pirk gražų baksu- 
ką su Raudonu viršum ir p. Hill’s pa- 
paveikslu, kurio kaina 25c. (2)

Kiekvienoj aptiekoj.

i

Pajieškau Juozo Mozurevičiaus, 
Parebių kaimo, Sintautų parap., 
Onos Paspirge’iukės, Paspirgelių 
kaimo, Šakių parap., Suvalkų gub., 
Monikos Žemaitukės Kamin.^ų kai
mo ir Juzės Kutkytės Skirsnemunės 
parap. Kauno gub. Turiu svarbų 
reikalą ir meldžiu atsišaukti.

Marcelė Birbilytė-Zemaitaitienė, 
48 Spruce st., So. Manchester, Conn.

Pajieškau brolio Igno Žalunskio, 
gyveno Brooklyne, paeina iš Kauno 
gub., Linkuvos parapijos, Žimbiškių 
sodžiaus.

K. Žalunskas,
1578 E. 27th sL, Cleveland, Ohio.

Pajieškau Motiejaus ir Antano Sa
piegų, prieš tris metus su Motiejum 
persiskyrėm Johnson City, III. Tu
riu svarbų reikalą ir meldžiu atsišau
kti. (4S)

Petras Bučinskas,
BOX 174, West Frankfort, III..

APSIVEDIMAI.
Pajieškau apsivedimui merginos, 

arba našlės, nuo 23 iki 35 metų am
žiaus. Su pirmu laišku meldžiu pri
siųst paveikslą. (46)

Julius Gaisiunas,
BOX 282, Humbolt, Sask., Canada.

FARMA PARSIDUODA.
12% akrų dirbamos žemės ir 7 ak

rai girios, sodas: 6 obelįs ir 1 gru- 
šnė. barnas, vištininkai, naujas de
vynių kambarių namas, viskas arti 
geležinkelio stoties ir karų linijos. 
AtsišauHt pas savininka: (48)

PRANAS ZNOTINAS,
108 Comfort st.. Bridwater, Mass.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 20 iki 30 metų amžiaus, aš esu 
29 metų, turiu gerą farmą. Merginos 
mylinčios ramų laimingą gyvenimą 
lai atsišaukia. Platesnes žinias su
teiksiu per laišką. Su pirmu laišku 
meldžiu prisiųst savo paveikslus. At
sakymą duosiu kiekvienai. (47)

J. A. B.,
BOX 882, Winifred, Mont.

PARSIDUODA Čeverykų šapa ir 
mašinos, geroj vietoj, parsiduoda pi
giai iš priežasties ligos. Uždarbio 
per sąvaitę nuo 65 iki 70 dol. Atsi
šaukite šiuo adresu: (47)

J. PUIRIS,
710 Michigan avė., Detroit, Mich.

PARSIDUODA Namas ir 3 Lotai. 
Parduoda Konstantas Kukie labai ge
roj vietoj, apgyventoj bizniais, parsi
duoda iš priežasties išvažiavimo ki
tan miestan užsidėt naują biznį. Ma
lonėkit atsišaukti šiuo adresu: (46)
97 River st.. HAVERII1LL, MASS.

Aš sakau 
nebūkite 
panašus 

j šitą!

IŠRADIMAI.
Turite kokį nors išradimą ar gal

■ abejojate apie jį, prisiųskite mums 
i dėl užpatentavimo. Dovanai duoda- 
| me rodą ir nurodymus apie užpa-
• tentavimą. Dovanai gaus kiekvie

nas knygutę ką išrasti, kaip užpa
tentuoti ir kokie išradimai pagei
daujama. Pinigus už užpatentavi- 
mą iš kalno neimame, tik prisiųski-

■ te mažą dalį rankpinigių, o likusius 
1 užmokėsite, kaip gausite popieras,
• abelnai sakant kaip busite užganė- 
! dinti. Dovanai padedame parduoti
• užpatentuotus išradimus. Užtikri- 
’ name gerumą $10,000.
I Rašykite lietuviškai į bile kurį 

musų ofisą. (48)
AMERICAN-EUROPEAN

PATENT OFFICE. (k.) 
309 Broadway, 403 Barrister Bldg. 
New York City. AVashington, D.C.

Aš Alena Kostovska, pasiro- 
Į dau visai publikai akyse.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 18 iki 25 metų amžiaus, aš esu 
25 metų. Meldžiu atsišaukti prisiun- 
čiant sykiu savo paveikslą.

Andrius Bernatonis, (47) 
581 Jackson st., Milwaukee, Wis.

Pajieškau apsivedimui vaikino, 
nuo 27 iki 35 metų amžiaus, aš esu 
18 metų. Vaikinas turi turėti gerų 
profesiją ir išmanantis biznio bei ofi- 

Prasti darbininkai lai ne- 
Platesnes žinias suteiksiu

THE MAGIC SHOP.
Pirmas Amerikoj lietuvis uždėjo 

magijos dalytų dirbtuve. Dirba vi 
sokius štukų daiktus, kokie tik magi
joje vartojami. Jei r.ori gauti štukų 
kataloga, prisiųsk 2c. štampą ir tuo; 
gausi lietuviškoj kalboj magijos ka 
talioga. (46'

THE MAGIC SHOP
BOK 309, Hoibrook, Mass.

VAIKINAI.
MOTERIS IR 

MERGINOS!
Išbandykite musų 1 

toaletines preparaci- ' 
jas. Geriausi daiktai 
dei panai.animo sau- 
lerudžių spuogų ir 
visokių plėnių ant 
veido. Geriausi iš-!— 
dirbiniai dėl padaili
nimo išveizdos ir skaistumo veido.

Naudingi pamokinimai kaip užlai
kyti švarią, dailią išveizdą dykai.

Atsišaukite pas
TO1LET LABORATORY, 

'’or. Warren st.. & L ncoln Avė., 
UTICA, N. Y.

so darba. 
atsišaukia, 
per laiškų.

Pajieškau švogerio Aleso Repečen- 
ko, Vilniaus gub., Trakų pav., Valki
ninkų vaisė., Čižunų kaimo, 5 pėdų 
augščio, tamsiai rusvų plaukų, turi 
akių, ant veido iš dešinės pusės turi 
tris duobutes. Spalių 23 d. š. m. 
pasiėmęs mano 30 dol. pinigais, laik
rodėlį 10 dol. vertės. 7 dol. vert, len- 
ciugėlį, 5 dol. vert, čevervkus ir iš
važiavo. Kas praneš apie jį, gaus 
10 dol. atlyginimo.

Stasys Uždavinis.
106 Pine st., Elizabeth. N. J.

Miss Z. K.
612 So. 13th st. Sheboygan, Wis.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 17 iki 24 metų amžiaus, aš p=u 
25 metu, nevartoju svaiginančių gė
rimų. Mergina turi būti linksmaus 
budo, mvl'nti gražu gyvenimą, 
pirmu laišku 
veikslą.

Felix 
135 Silver st..

Bučernia ir Grocernia.
Mėsa ir kitus produktus užlaikome 

šviežiausią ir švariai, kaina pigiau
sia ir duodame štampas. Orderius 
pristatom į namus. (46)

JUOZAPAS KAUŠPADAS
Kampas 6 ir D st., So. Boston. Mass.

Su 
meldžiu prisiųst pa-

A—kna.
So. Boston, Mass,

Pajieškau Mikolo Narkevičiaus,
Suvalkų gub., Kalvarijos pav., Jeno- 

, vos gmino. Jenaukos kaimo. Kas apie 
! jį žino, teiksis man pranešti.

Vincas Norkevičius.
374 Millbury st., Worcester, Mass.

Pajieškau apsivedimui merginas, 
nuo 18 iki 23 metų amžiaus, aš esu 
23 metų, mylinčios gražų gyvenimų 
merginos lai atsišaukia, prisiųsda- 
mos savo paveikslus. Atsakymų 
duosiu kiekvienai.

A. D. Nove’evis, 
BOX 121, Shenandoah, Pa.

DVYLIKA LEKCIJŲ AN
GLIŠKOS KALBOS.

Lengvai ir parankiai sutaisytos 
kurias išmokus turėsit gerą pradžia 
išmokt KALBĖT ir RAŠYT ANGLIS 
KAI. Jeigu netikit tain išradimui 
perskaitykit pirma lekcija ir persi 
tikrinsit ar teisybė. Prisiųskit 1<V 
o tuojaus gausite lekciją. (48)

MONTELLO CORRESPONDENCE 
SCHOOL,

MONTELLO, MASS.

Ti.’ak Sivo Ntiną!
Kam mokėt brangias randas narn 

avininkams, kada už tuos piniktu 
ali nusipirkt savo namą. PER F A 

-KUTINTUS DU .METU MES PAR 
>AVĖM 500 NAMU LIETUVIAMS- 
.pie už pusę milijono dolerių vertėj 
r jie visi užganėdinti

Dabar mes turime daugybę ger»
• amų ir lotų ant lengvų išmokėjimų 
lik biskj įmokėk ir turi savo nam.

Mes parūpinanti taipgi pirmą i»
• ntrą paskolą, duodame statymam* 
eonstruction > paskola ant lengvų iė 
ygų ir žemo nuošimčio

BOSTON. M ASS
Musų patarimas dykai. Kalbam, 

let uviškai.
JOHN A. SMITU & CO.

(Real Estate Exchanre)
18 TRE.MONT c-r

BOSTON, MASS.

Kas mane išgelbėjo nuo varginan
čių ligų? Salutaras Bitteris. Ai 

i per praeitus 4 metus buvau vos tik 
gvva. .Aš kentėjau nuo nevinnimo 
pilvo ir dispepsijos. Mažai tegalėda
vau valgyti ir suvalgytas maistas su
keikdavo man daug nesmagumo — at- 
iliepdavo skilvyj skausmai, rėžimaa, 
ursrimas vidurių. Diegliai suimda

vo po krutinę, šonuose ir strenosOų 
Niekus aš negavau pagalbos dėl savo 
sveikatos Bet kada aš pradėjau rei- 

I kaiauti Salutaras Bitteris ir Saluta- 
I ras, Regulaatr-a. dėl moterų, pradi- 
I jau gerai jausties, gerai valgyti i» 
dirbti, pasidarė smagu viskas. Per 
6 mėnesius aš savo paveikslą nebega
liu pažint ir palikau laiminga naudo
dama Salutaras Bitteria. Kama $1 00. 
Galima gauti geresniuose <ahunuose 
ir aptiekose, o kur negalima 'auti, 
kreipkis pas: ( f)

SALUTARAS CHEMICAL INST.
Žolės nuo visokių blogumų, 

i 1709 S. HaNted St.. Tel Canal 6417.
P. J. BALTRĖNAS, Prof. 

Chicago. III.
Šitą apgarsinimą turėtų perskaf- 

tv’t lipt-vienas. išsiki’”'* ’r nnsiliką 
5315 Duncan st., Pittsburgh, Pa.
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ir aiškiai: Kad jautis žy
dinčių dobilų gerai priedą, 
daugiau nenori jų ėst. Taip 
yra ir su jūsų Adomais.

O kas yra kaltas — tai ži
noma pirmas Adomas, ką 
žalčiui sprando nenusuko, 
kada jis Jievai po stalu už 
kojų čiupinėjo. Dacol! 

Džian Bamba.

KNYGOS
"KELEIVIO” SPAUDOS

Išmintingas vyras.
Pati:— Begėdi! savo žmo

nai varduvėms pirkai dova
nų su stikline akia žiedą, o 
Baltrų Gertrūdai pasiuntei 
deimantinę sagutę.

Vyras:— Ei, kokia tu 
neišmintinga. Tu vistiek 
nenusimanai, o ana bestija 
dirba pas auksorių ir apie 
gerus daiktus išmano.

Amerikos ”Macochas” arba kaip kn. 
Schmidtas supiaustė merginą Oną 
Aumuller. Knygelėj surinkti visi 
rūmą kurie buvo prirodyti teisme, 
naudinga perskaityt kiekvienam 10c

Sielos balsai. J. B. Smelstoriaus 
eilės. Knyga didelė su gražiais pa
veikslais, popiera ir spauda graži, 
poezija užimanti........................... 75c

Ta pati knyga gražiais apdar. 1.00

GROMATA 
DŽIAN BAMBAI.

O dabar tegul bus pagar
bintas Džian Bambos atsa
kymas ant amžių amžinųjų 
Amen.

Šlovingiausias saliunky- 
peri of Junaitet steic ir di
džiausias lojeri, ir moterų 
glografijos oltriu žinovas, 
kreipiuosi prie tavęs su par- Į 
tikuliarišku kveščinu, kurį 
aš pats su savo durna galva 
negaliu išekspleinyt.

Keisas tame: Pas mus ap
sivedė, kaip Dievas prisakė, 
Jaunas Adomas su jauna 
Jieva. Gyveno sau jiedu 
pas jos brolį, kaip kad pir
mi tėvai pas Dievą tėvą ant 
burdo. Šiur tink da geriau, 
nes jų bosas visai nedraudė 
jiems valgyt saldžiausio vai- . ... . .
siaus, todėl jie sau valgė, galvazudis (piratas), 
bučiavosi ir mylavosi lai- ’įa 
mingi kaip’du karveliai. Ale 
tu Džian Bamba neužvydėk 
jiems laimės, jeigu jos ma
žiau turi su savo Keide, ba 
ta jų laimė neilgai buvo. 
Atsirado žaltys, kurį čia 
vadina zakristijonu, turbut 
dėl to, kad labai išsitriksi- 
nęs pas leides žvakes, atsi
prašau, akis meilės liepsna 
uždegti, 
laimingoji Jievutė, bet žal- rą. 
čiui į rojų buvo čia labai skaito: . .
sunku įsigauti, tai jis nors doleriai skiriami tam, 
per tvorą prigundė Jievą, o ~ ‘
Jieva Adomą, kad išsikraus
tytų iš rojaus ir susimufitų į 
žalčio nurodytą pleisą. Taip 
ir buvo. Zakristijonas nau- 
jan pleisan galėjo kasdien 
eiti iki Adomas nepamatė, 
kad Jieva jau žalčiui atsida- e e
vus su visa dusia ir kunu. gerai plaukiu, šoksiu ir ta- 
Adomas, kad gelbėjus save! ve ištrauksiu.
nuo grieko, susiėmė senus Džimas paklausęs geros 
šiušus ant kupros ir iškelia- rodos draugo, šoko nuo til- 
vo į platų svietą, palikda- j to ir skęsta. Draugas gi 
mas Jievą zakristijonui. stovi ant tilto ir nešoka gel- 

Tik ne apie tai aš norėjau bėti- Nemokantis plaukti 
rašyti. Turiu tą viską tau Džimas ištikro pasijutęs 
paaiškinti, kad žinotum kas skęstančiu, sušuko:

Dievo žmogus. Labai užimantis ir 
naudingas papasakojimas iš dar

bininkų gyvenimo ......................... 15c
-

Delko žmogui reikia gert ir valgyt? 
Parašė D-ras A. G-mus. Naudinga 
knyga kiekvienam ....................... 15c—

Stabmeldiška Lietuva. Tos knygutės
1 turinys šitoks: 1. Giria ir moterų 

vogimas; 2. Lietuvos moterų ir vy
riškių šventės; 3. Lietuviai lieka 
velniais; 4. Paskutiniai lietuvių die
vai ...................................................  10c

Musų vaikai.
Tėvas rodo naujai gimusį 

vaikutį šešių metų Onytei ir 
sako:

— Matai, gavai mažą bro- 
luką.

Onutė:
nešė?

Tėvas:— Garnys, mažute, 
garnys pereitą naktį atne
šė.

Onutė:— Tik jau ne. Gar
niai naktimis nelaksto.

Kurgi tas viskas nyksta? Pagal K. 
Kautskį parašė Z. Aleksa. Kiek
vienam darbininkui, *kuris nori pla
čiau suprasti dabartinį surėdimą 
reikėtų tą knygą perskaityti .. 10c

O kas čia ji at

Teisybę pasakė.
Sugautąjį vokiečių nu- 

skandyto submarino jūreivį 
anglai atvedė pas savo ka-

1 • X." • _______ralių. : 
dėjo koliot vokietį 
kad tarnavo kaipo

Šis pasižiūrėjęs pra
ūžtai, 
juriu 

Vo-

buvo— Tas tiesa, man 
įsakyta valdyt mažą valtį, 
jūsų didenybė be įsakymo 
valdai didžiausi pasaulyje 
laivyną.

Apsigavo.
Du valkatos atėjo mies

tan, žinoma, be skatiko ki- 
šeniuje... Ant stulpo prie

Jam patiko šita tilto pamatė prikaltą popie- 
Valkatos sustojo ir 

"Atlyginimas! 5 
, kas 

išgelbės skęstantį žmogų. 
Vienam jų alkanas pilvas 
padavė gerą mintį ir sako 
jis savo draugui:

— Klausyk, Džimai, yra 
gera proga gaut 5 dolerius 
atlyginimo. Tu šok į vande
nį, nuduok, kad skęsti, o aš

— Hei, Džiak! Kodėl sto
vi ir lauki? Gelbėk!

— Palauk, aš galvoju, kad 
______ _ _____  _ ištraukimą prigėru- 

gi turėjo nuzulyt savo pilvą!šio lavono galiu gaut de- 
iki nušliaužė už daug-daug šimts dolerių, 
mylių, kad daugiau nesusi-j 
tikt su Jieva, ką ir žaltį pri
gavo. Neilgai džiaugėsi ir j 
Kainas. Iš jo atėmė 
Jievą gorilas iš Salonikų.

čia kaltas, kad jokis Ado
mas neilgai pas Jie va gyve-'
na. Nuo žalčio Jievą atmu
šė Kainas; bėdinas žaltys ir- gal už

NAUJA LIAUDIES 
DAINA.

sau Ei, merguže, netekėk, 
........ ........Geru metų palūkėk!

Tai matai didžiausias lo- Tu dar jauna ir graži, 
jeri of Junaitet steic ir ge- Ištekėsi pamaži, 
riausias leidžiu geografijos _ . .
žinovai, kad čia keisas su!Ne, nelauksiu, nesėdėsiu, 
ekstra egzampeliu. Išeks- Į Po Kalėdų ištekėsiu, 
pleinyk mums visiems A- Nes mergina jau nejauna 
domams šitos Jievos geog- Vyro niekad veik negauna, 
rafiją, kodėl Adomai nuo 
jos bėga? Oi ne, ne, nebandyk,

Aš, kaipo Adomo veislė, laY,° nor^ syyaldyk... 
bijau, kad daugiau bėdiną įja!^° 7ra tiek ir tiek, 
Adomų nenusisvilintų, del-i^°^a Jauna netekėk, 
to klausiu tavęs, Džian ! T_ ., .. , .
Bamba, kas visame tame y- K°J. £aĮV0J yra»
ra kaltas? Reik teket1.’ reikia vyro;

Argentinos Berisas. j 5aj Pasensiu, isgudrėsiu,
Gal tada jau nenorėsiu.

Gaidukas.Džian Bambos atsakymas.
Well, mano geras frente! 

Jei apie tai papasakotum 
musų Lietuvos ministeriui 
Džiovai Gabriui, jis pasaky
tų: "Ou les hommes cher- i 
chent-ils le bonheur?” 0 
jeigu nusisvilinai ir jau ži
nai, tai tau pasakytų: "Si 
vous vener a le savoir, n’en 
dites rien." Aš tau, mano 
gud frent, pasakysiu plein

MEILĖS BUČKIS.
Ei, mergyte, tu šauni, 

Širdį mano ramini;
Bučkis tavo taip meilus, 
Kai bavarskasai alus.

Gaidukas.

i

Šeimyniškas lietuvių gyvenimas Juš
kevičiaus dainose. Jei nori žinot 
kaip senovėj lietuviai gyveno, tai 
perskaityk šitą knygą. Iš jos dasi- 
žinosi, kada musų pratėviai vogda
vo sau žmonas, paskui pirkdavo, 
motinos parduodavo savo dukteris. 
Dasižinosi, kad vyrai turėdavo dau
geli pačių, o žmonos po kelis vy
rus. Labai užimanti knyga. Su pa
veikslais ............................................35c

Ta pati apdaryta ......................... 50c

Iš 
25c

iš
t

Nihilistai arba užmušimas caroAlek- 
tandro II. Tragedija trijose veik
mėse. Gražus teatrališkas veikalas 
ir nelabai sunkus perstatymui, 
viso reikalaujamos tik 28 ypatcs

Žmogaus išsivystymas. Kaip ir
kur atsirado ant žemės žmogus 
Išsivystė iš beždžionės nekurie sa
ko. Bet iš kur atsirado beždžionė 
Yra tai klausimai, kuriuos aiškiai 
ir nuosekliai išriša knyga. Kiekvie
nas turėtų ją perskaityti. Ant gra
žios popieros, kalba legva, su dau
geliu paveikslų ............................. 35c

Ta pati apdaryta.................j.. 50c
I

Revoliucijos giesmės. Knyga dide
lio formato, su gaidomis (notomis 
sutaisyta ant 2-jų. 3-jų ir 4-ių bal
sų. Lengvos mokinimui................35c

Kaip senovės žmones persistatydavo 
sau žemę. Labai žingeidus senovės 
filozofų daleidimai apie musų žo- 
mės išveizdą. Su paveikslais. .. 10r

Paparčio žiedas ir kitos gražios apy
sakos. kuriose nurodoma, kaip ne- 
kurie žmones išsitikėję į visokius 
burtus ir tt.................................... 15c

Per skylę ir Panelė šv. Sasnavoje. 
Dvi juokingos ir kartu pamokinan
čios apysakos ................................. lOt.

Kodėl aš netikiu į Dievą? arba tikė
jimo kritika. Parše Iksas. Kny
gutėj tik protingi nurodymai, pa- 
lemti ant faktų. Kiekvienas garas 
katalikas, valnamanis privalo ją 
perskaitę ti. ..... *•••••.*•■•• 20* 

Žemė ir žmogus. Labai pamokinan
ti knyga. Iš jos sužinosi, kaip žmo
gus gyveno žiloj senovėj, kaip jis 
kovojo su gamta ir kaip civilizavu
si. Kiekvienas turėtų ją perskaity
ti. Su paveikslais.......................... 25c

Materijalistiškasis istorijos suprati
mas. Jei nori žinoti, kas gimdo pa- 
saulije įvairius nuotakius, tai per
skaityk šitą knygutę. Kalba lengva 
ir labai aiškus išvedimai........... Kk

Musų padėjimas. Vaizdelis iš gyve
nimo. Parašytas pagal naujausius 
atsitikimus..........................................10c

Davatkų gadzinkos. Padidinta ir pa
derinta 6-ta laida juokingų daine
lių, pašiepiančių davatkas ir kitus 
prietarus ..............................  16t

Anarchizmas. Pagal Proudono mok- 
f!o parašė d-ras Elzbachar, ▼arti 
Briedžių Karaliukas ..................  1*>

Legalški žmogžudžiai. Trijų aktą
tragedija, paimta iš revoliucijoi 
laikų ..................................................16>

Kur musų bočiai gyveno. Tai yra ti- 
rinėjimas, kur buvo pirmutinė žmo
nių lopšinė. Knyga naudinga Ir pa
mokinanti. Parašyta Z. Alekaoa, 
kuris daug darbo pašventė tirinėji- 
mams lietuvių praeities .............8*

Džian Baubos Spyčiai ir kitos fonėa. 
Daugiau juokų negu saliuna alaus. 

: Jei nori gardžiai pasijuokt, tad au- 
ripirk tą knygą ............................. M

Alkoholis ir kūdikiai. Kas yra arba 
tikisi būti kūdikių tėvais, būtinai 
turėtų perskaityti šitą knygutę.- 16

Byla Detroit’o Katalikų su Sodjall- 
stais. Knygelėj atspauzdinta visas 
tardinėjimas kaip vienos taip ir ki- 

; tes pusės, todėl bešališkai parode 
ant kiek išauklėtas pas mus žiau
rumas. Naudinga perskaityt lygiai 
katalikui kaip ir socijalistut Su pa
veikslais...............  29

Saulė galingesnė už aud
rą. Nenusimink, kad audra 
siaučia, kovok kol saulė nu
švis.

į
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Lengvas būdas išmokt angliškai Ii 
knyga sutaisyta taip lengvini ir su
prantamai, kad kiekvienas gali iš
mokt greitai kalbėt angliškai, ku
ris tik bent kiek gali lietuviška) 
skaityti. Joje telpa netik atskiri 
žodžiai, bet ištisi sakiniai, pasikal
bėjimai darbo jieškant, važiuojant 
kur nors, nuėjus krautuvėn, pas 
daktarą, pas barzdaskutį, pas siu
vėją ir tt. Su fonetiškų ištarimu ir 
gramatika .......................................26

Lytiškos ligos. Labai naudinga kny
ga apsisaugojimui nuo lytiškų ligų. 
Parašė D-ras F. Matulaitis .... 15 

Reikalaudami knygų kreipkits 
šitokiu adresu:

"KELEIVIS,
255 Broadway,

l
(fe

M. GALLIVAN C0
Užlaiko geriausį

ELIŲ, VYNĄ LIKERIUS IR 
KITOKIUS SKANIUS 

GĖRIMŲ.
Taipgi ir geriausio tabako Cigarų 

Meldžiame užeiti, o visados 
rasi*e gražų patarnavimą.

362*366 2nd st.. So. Boston.
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iįl AR NORI. KAD MERGINOS 
| MYLĖTŲ?

Jeigu taip, tai nusipirk

1 LIETUVĖ KRIAUČKA.J

Ona Čepulionis į
Siuvu visokias moteriškas Ji
DRAPANAS

Vasarines ir žiemines, pagal y 
naujausias madas ir už priei- T 

namą kainą.
Visokį darbą gvarantuoju ,y 

Už gerumą ir grąžumą mano o 
darbo gvarantuoja mano 

pažįstami. (9 11) b
ONA ČEPULIONIS,

252 4th St., So. Boston, Mass |
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VERGIJOS
dienos jau
praėjo. Bet

vis dar tarpe mus
yra daug vergų, 
kurie yra atstu
miami nuo savo darbo beširdės 
verg-mistrės-LIGOS.

Yra labai lengva išvengti ma
žų kliūčių išaugant į dideles, 
jeigu urnai atida ant to atkrei
piama. Ir tas yra jūsų pareiga 
link paties savęs ir savo šei
mynos tai vis atlikti.

Nuo skaudėjimo pilvo ir žar
nų, kaipo plovimas skaudžian- 
čios gerklės intraukimui į save 
apmalšinimui dusulio, nuo gal
vos ir ausų skaudėjimo; ect.

apsireiškia esąs iš geriausių na
minių gyduolių, esančių ant 
pardavimo—25c. už bonkutę.

Nuo Reumatizmo. Padabos, Neurali- 
sijos. Persišaldymo, Apšlubimo, Dantu- 
Škaudėjimo. Diesliu ir Skaudėjimo Kru
tinėjo. kaip ir nuo visokiu kitu n uma- 
tišku ligų, naudoki

PAIN-EKPELLER, 
kaipo seną ir ttztikrtiną draugą Šeimy
nos p«r pusę šimtmečio. Tik 25c. r 
50e. bonkute; galiu.a gauti vi-ofk* ap- 
tiekose arba pas pati fabrikantu—

F. AD. RICHTER
74—80 Wa»hlnoton Street,

i)
KREST KEND21Ų,

1 o Ji niekad nepamirš jus,
' kendžių gardumas priverčia ją 
i jus mylėt. Reikalaukit visur ir
[ visados Lowney’s Crest Ken
edžių. Jeigu negali gaut kitur, 
/tai prisiųsk mums dolerįr o 
gausi vieną svarą geriausių 
Amerikoj išdirbtų kendžių. 

Gerausias agentas Bostone.
ŠIDLAUSKAS
226 BROADWAY,

L. SOUTH BOSTON, MASS. —

& co. hcw York.

Jeigu taip, tai nusipirkite Mosties, 
kurią išdirba Mentholatum Co. ir visi ((' 
daktarai ir aptiekoriai pripažįsta ge
riausia.

Ištepant moste veidą prieš einant 
gult per kelis vakarus padaro veidą 
tyru ir skaisčiu. Mostis išima viso
kius spuogus ir dėmes (plėtmus) sau
lės nuedegimus ir lašus. Kaina dė
žutės 50c. ir $1.00. (45;

J. RIMKUS. , 
BOX 36. Holbrook. Mass.

Ant 21 
akmens

Gelžkelio Isik 
rodis šrubeliu 
užsukamas, vy 
riško didumo 
rašytais dubel- 
tavais viriais 
ant 20 metų au
ksuotas su iš- 
Labai teisingas 

ypatingai gelžkeliu važiuojantiems 
žmonėms, kuriems reikia visuomet 
tkras laikas žinoti. Gvarantuotas 
ant 20 metų. Ypatingas pamiulyji- 
mas. Mes išsiųsime ši laikrodėli ant 
kiekvieno adreso už $5.75. C. O. D. n 
persiuntimo kaštus, su teise jums vi 
ską peržiūrėt. Jei busi neužganėdtn 
tas, nemokėk nė cento. Atsiminkit* 
jus užmokėtumėt už tokį pat laikro 
dėlį apie $25.00 jei pirktumėt kitur 
Puikus auksuotas lenciūgėlis ir ks 
būtis dykai su kiekvienu laikrodėliu

EICELSIOR WATCH CO 
906 Athenaeum Bldg. CHICAGO. ILL

Ei, Vyrai, Visi Pas

YUDEIKO!
Jis užlaiko gerą Restauraciją, 
visokios rųšies Alaus, Degtinės 

Vyno ir Cigarų.
Pirmiausia ir parankiausia 

vieta lietuviams.

304 Broatoy ir 259 D Struti 
SO BOSTON, MASS.

Rainkoty ir Siūty Dirbtuvė
LIETUVIŠKA DIDŽIAUSIA IR

GERIAUSIA.
Mes dirbame RA1KOTUS ir 

SIUTUS, Vyriškus, Moteriškus ir 
Vaikams. Dirbame dėl KRAU
TUVIŲ, AGENTAMS ir PAVIE
NIAMS iš geriausios materijos 
ir pigiau negu kita kokia dirbtuvė 

Materijas mes imame iš dide
lių firmų ir daug ant karto, to-

- - -; dėl mes gaunam kur-kas pigiau 
į t r geresnę materiją, todėl galime 
: ir pigiau padaryt.
'(! Lietuviai, kurie norite tik turėt 
((STIPRIUS IR GERUS RUBUS 
įį; PIGIAI, visados kreipkitės pas 
d; mus. Tolimesnieji per laišką; o 

vietiniai ypatiškai.
. įjj Kriaučiams. Agentams ir Krau

tuvininkams sampelius pa- 
siunčiame dykai.

iiTravelers Raincoat Company
t !;( G. A. Romanas, savininkas,
! $3 Harrison Avė.,

i
 kampas Essex St.
I BOSTON, MASS.

Sv 
Tel.: 2787-J.ftj 

Dr. David W.Rosen | 
Kalba Lietuviškai, Lenkiškai, jj 

Rusiškai ir Vokiškai. ;
GYDO VISOKIAS LIGAS. Į 

Valandos: ji
Nuo 8 iki 10 rytą. Nu

2 iki 3 dieną, nuo 7 ji 
8 vakare. ;

(7SS.

'4sss

121 HANOVER STREET, jį 
BOSTON, MASS. J.

i -b J

----------------------------------------------------- ------------- -—— X

REIKALINGI VISIEMS, TODĖL KURIE JŲ TURITE, ' 
NEUŽMIRŠKITE TŲ, KURIE DABAR KENČIA BADĄ.

MES NUSIUNCIAME VISUR:
KARĖS BELAISVIAMS Į VOKIETIJĄ;

UŽIMTOSE VOKIEČIŲ VIETOSE LIETUVOJE, 
jeigu turite dabartinį jų adresą;

PEBĖGĖLIAMS į RUSIJĄ, 
kurių turite adresus;

SUJIEŠKOME TUOS, KURIE PASILIKO LIETUVOJE ARBA. 
PABĖGO I RUSIJĄ.

LAIVAKORTES į visas pasaulio dalis geriausia gaut pas mus. 
ADVOKATO PATARIMAI ir visokios rųšies dokumentus 

padarome atsakančiai.

F. J. BAGOČIUS
253 BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.
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Parašyk savo pilną vardą ir adresą, iškirpk ir siųsk mums šiandien. 
Neužmiršk užlipinti stempą, kad laiškas pas mus ateitų greitai.

Mes duodame labai gražių bonkų su įvairiais 
papuošalais ir gražiais zerkolais, jos papuošia 
kambarį ir tinkamos prezentui, niekur kitur tokių 
bonkų negalima gauti.

Kampas Endicott Street BOSTON, MASS

I

šeimynų i

vVILLIAM ZAKON.

KORDIALIŲ, SENOS

suaugus, Lieruvos istorijoj prisirengimą prie vogimo, 
mes taipgi uztinkam, kaip jr jQ keiionė, jr j0 užpuoli-

JEJI

L* ♦

Valstija

Dr. J. RUSSELL PRICE CO., L1101 — 9 So. Clinton 8t„ Chicago, HL,
Gerbiamieji:—Meldžiu man tuojaus pasiųsti visai dykai, apmokėta 

pačta jūsų brangią medikališką knygą.
Vardas ir pavardė
Gatvė ir No...........
Miestas .................

Kai tekančios saulės švie
sa negali mažėti, taip socia
lizmo idėjos plėtojimos ne
galima suturėti.

Senovės Lietuviu Gyvenimas.
PARAŠĖ Z. A.

(Tąsa.) 
VI.

Prieš kuopinių 
sutvarkymą, visur viešpata
vo betvarkiški lytiški susi
nėsimai. Apie tuos senovės 
lietuvių protėvių laikus jo
kių liekanų nepasiliko. Tie
sa, kaikuriose pasakose mes 
randam kaip tėvas nori ap
sivesti su savo duktere, pa
dėkim, pasakoj apie kara
liaus gražią dukterį. Vie
nok iš tokių pavienių atsiti
kimų sui.ku daryti plates
nius išvedimus.

Mažai turim medegos ir 
apie karigimystės arba 
kraujo gimystės šeimynos 
laikus. Vienok, dainos ga
na tankiai žmoną vadina se
sele. Pasakose taipogi gana 
tankiai randasi, kaip broliai 
gyvena su seserimis it vyrai 
su žmonomis. Pagaliaus, iš 
istorijos žinom, kad našlė 
be vaikų tankiai galėdavo 
gyventi su savo broliu (net 
apsivedusiu), kaip žmona su 
savo vyru. Kartais sūnūs 
galėdavo apsivesti su savo 
pamote-našle. Jau daug 
platesnės musų žinios apie 
augščiausiają kuopinės šei
mynos formą, t. y. daugiau
siai mes žinom apie senovės 
lietuvių šeimynų panaluą. 
Liaudies dainos tankiai kal
ba kaip 2—3 berneliai turi 
vieną bendrą mergelę-žmo- 
ną, arba kaip dvi seselės tu
ri vieną bendrą vyrą.

Kuopinei šeimynai suirus, 
kada jau susitvarkė indivi- 
duališ?os (asmeniškos) šei
mynos — porinė ir monoga
mija— tai dar tankiai vie
nai žmonai numirus našlys 
apsivesdavo su mirusios se
seria; kitur gi vyriškiui ap- 
sivedus su vyriausia seseria 
ir kitos jos seseris palikdavo 
savo žmonomis, žinia, joms 
suaugus. Lietuvos istorijoj

lietuvių didikas-našlys apsi- 
veda su mirusios žmonos se
seria. Padėkim, Mindovė 
(Mindaugas), savo žmonai 
numirus, pagriebė sau jos 
seserį jau seniau ištekėjusią 
už Daumanto. Net sesers 
ištekėjimas nekliudė Min
daugui pasinaudoti senu pa
pročiu. Kuopinės šeimynos, 
pasiekusios savo augštesnio 
laipsnio negali apsieiti be 
gentiškos tvarkos. Mat, au- 
gštesniojo laipsnio kuopinė
se šeimynose, tūlos kuopos 
(gento) nariai negali būti 
vyrais arba žmonomis kitų 
vien-gentininkų. Prie jų 
tvarkos vyrai priklauso prie 
vienos kuopos, o žmonos 
prie kitos. Išpradžių, kol 
kuopoj pirmą vietą užimda
vo moters, vaikai (sūnus ir 
dukterįs) pasilikdavo moti
nų kuopose. Mat prie kuo
pinės šeimynos vaikas gali 
nežinoti kas jo tėvas; tuo 
tarpu kiekvienam lengva 
žinoti, kas jo motina. Tokiu 
budu, tokios kuopos ryšiu 
skaitosi motina. Tokią kuo
pą vadinos gentu.

Visi gentininkai skaito 
save vienos pramotės įpėdi
niais. Tūlo gento pramotė, 
jei tam gentui pasisekdavo 
išsiaukštinti tarp kitų tos 
kilties arba tautos gentų, 
tankiai likdavo dieve. Il
gainiui, Visuomeniškame 
gyvenime užviešpatavus vy
riškiems, išnyko gentų pra
motės, o jų vietą užėmė pro
tėviai; dievės gi tankiai lik
davo perkeistos į dievus. 
Panašius dalykus matom ir 
pas lietuvius. Ne vienas lie
tuvių dievas seniau buvo 
dieve, paskui pusiau-dieve— 
pusiau dievu ir, ilgauniui — 
vien tik dievu. Iš pradžių 
pusiau dievais, pusiau die- 
vėmis buvo Perkūnas, At- 
rimpas (Patrimpas) ir Po- 
klius. Be to reikia atsimin
ti, kad dievė-dievas Perkū
nas atsirado iš dievės Sau- :

lės. Kitoms gi dievėms blo
giau prisiėjo ir jos liko pa
prastomis dvasiomis; pana- 

įšiai atsitiko su dieve Laime 
arba Laume: iš šios dievės 
ilgainiui atsirado paprastos 
laumės.

Žingeidus padavimas apie 
Saulę ir jos vyrą Mėnulį. 
Kol viešpatavo moterų tei
sės, tol viešpatavo ir Saulė. 
Bet vyrams užviešpatavus 
Mėnulis pameta savo žmoną 
Saulę ir meilinasi prie Auš
rinės, už ką, vienok, lieka 
nubaustas ir perkirstas pu
siau. Matoma, vyrams ne 
visur labai lengva pasisekė 
moteris pajungti. Į Saulę, 
išdalies galima žiūrėti, kai
po į gento arba net ir kilties 
pramotę. Taip lietuvių pa
davimai neša, kad žvaigž
dės užgimė Saulei ištekėjus 
už Mėnulio. Šiame padavi
me Saulė _užėmė pramotės 
vietą, žvaigždės — jos ainių 
(gentininkų.)

VII.
Atsiradus didesniai ypa- 

tiškai nuosavybei (ypač 
žemdirbystei pakilus) kuo
pinės šeimynos pradėjo ap- 
irti ir, pagaliaus atsirado 
porinė šeimyna, kuri nuo 
monogamijos skiriasi tuom, 
kad prie porinės šeimynos 

1 apsivedusiems vienam nuo 
kito gana lengva atsiskirti. 
Kuopinėms šeimynoms 
įrant ir porinei stiprėjant 
prasidėjo žmonų vogimas, 
kuris papročiams "suminkš
tėjus” persikeitė į žmonų 
pirkimą. Apie šiuos laikus 
ir Lietuvos istorijoj, ir liau
dies dainose ir pasakose, ir 
svotbinėj rėdoj užsiliko 
daugiausiai patvirtinimų. 
Liaudies dainos apdainuoja 
visą tą kelią, kaip įvykdavo 
žmonų vogimas. Liaudies 
dainose randam ir bernelio

nų vogimo laikais, prisidėjo 
ir labai jaunų merginų iš
tekėjimas. To visko prie
žastis: žmonų stoka; žmo
nos dabar liko reikalingos, 
kaipo darbo spėkos savinin
kės. 13, 12 ir net septynių 
metų dainų mergaitės jau 
turi savo vyrus. Be to ma
toma, seniau buvo paprotis 
pas vyriškius imti į savo na
mus kudikius-mergaites ir 
iš jų augyti sau busimąją 
žmoną. Dainos mini tai vy- 
gėj supamas žmonas, tai 
žmonas pusantrų metų. Šios 
dainų mergelės-žmonos pri
mena Indijos sužiedotines- 
kudikius, augančius sužie- 
dotinių namuose. Paga 
liaus, arti su šiuo dalyku ri- 
šasi ir žmonų bandymai, 
apie ką taipogi šį-tą pamini 
liaudies dainos.

Liaudies dainos atmeta 
Daukanto tvirtinimą, buk 
senovės lietuviams ir lietu
vėms buvo gėda turėti arti- 

. mus lytiškus ryšius prieš 20 
(metų amžiaus.

(Toliaus bus.)
— — /

Lietuviu Dienoj tarp 
San Francisco Lietuviu 

vienybė neįvyko.

Spalių 8 dieną koks ten 
"Lietuvių komiteto rašti
ninkas” Bielinis šaukė , per 

i atvirutes visų lietuvių susi- 
j rinkimą. Dažinojęs apie šau
kiamą susirinkimą, nuste- 

j bau, iškur gi čia tas komite
tas? Juk apie jį, rodos, nie- 
ikas da negirdėjo. Nuvykau 
pasižiūrėti. Susirinko bent 

I penktdalis lietuvių. Tūlas 
Jasiulis atidarė susirinkimą 
ir pranešė, kad jau yra su
sitveręs Lietuvių Dienos ko
mitetas aukoms rinkti cen- 
traliam komitetui. Pama
čius tą dvarokų (nes jie kam 
ten pasisakė, jog Lietuvoje 
buvo dvarokais) humbugą, 
progresyvė sriovė pareika
lavo balso. Prasidėjo dis
kusijos.' Vienas ir kitas nu
rodinėja klerikalų ir tauti
ninkų darbus, aiškina skir
tumą tarp ponų ir bernų, 
dvarokų ir Lietuvos ubagų, 
ir klausia, ar galimas daik
tas, kad tiedu fondai, kleri
kalų ir tautininkų šelptų ly
giai pastaruosius su pirmai
siais? Buvo užklausta: 
kas gi mes esam? Ar po
nai, ar fabrikantai? Ne, 
Toki jau patįs darbininkai, 
kaip tie, kurie šaukėsi į mus 
pagelbos, idant išgelbėjus 
juos nuo bado ir šalčio mir
ties.

Matydami ”dvarokai,” 
kad čia gali būti galas tam 
jų Komitetui, ėmė rėkt ne
savu balsu, kad jie jau susi
rašę su "centroliniu komite
tu” ir daugiau čia niekam 
nėra balso. Tūli pasipiktinę 
tokiu chamiškumu, apleido 
svetainę. Pirmiau, kol ne
žinojo to C. K., tie vyrai 
darbavosi L. Š. Fondui. L. 
N. Kliubas su LSS. 39-ta kp. 
parsitraukė markių iš L. Š. 
F. ir Kliubas yra jau nu
siuntęs apie $45.00 į L. š. F., 
bet dabar jau ir Kliubas 
"nusimufino” į tą jų komi
tetą. Vėliaus "dvarokai” 
pamatė, kad su rinkėjais 
jiems yra kebliausia ir štai 
28 dieną spalių atsibuna L. 
N. K. ir LSS. 39 kuopos ba
lius, ant kurio tie ”dvaro- 
kai” ėmė triukšmą kelt, kad 
buk socialistai vienybę ardą. 
Socialistai jiems atsakė: jei 
jus, vyrai, norit vienybės, 
tai mes jos pirmiau pagei- 
davom. Na, ir nutarta, kad 
ant rytojaus, 29 spalių, susi
eto į Raudonojo Kryžiaus 
svetainę ir susitaikyt bend
ram darbui. Ant rytojaus 
susirinkus į R. K. svetainę 
pažangioji sriovė padavė 
savo propoziciją toms pa
čioms ypatoms, kurios iš vą

škaro sutiko veikti ant pusės 
ištekėjimas. Maž-daug žmo- 'abiem fondam. Bet ”dva-

mas ant merginos tėvų na
mų, ir pavogtos dukters vi
jimą, kad ją atmušti. Ves
tuvinėse apeigose labiausiai 
apsireiškia nuotakos apgy
nimas ir įvairus vogimų nu- 
davimai.

Senovės lietuvių liaudis 
savo vestuvinėse apeigose 
dar aiškiau nuduodavo nuo
takos pavogimą. Bet isto
rijoj XIII ir XIV š. š. gana 
tankiai susiduriam ir su 
tikrais pavogimais. Mato
ma, tais laikais žmonų vo
gimas Lietuvoj dar buvo ga
na plačiai vartojamas, nors 
vietomis jau tik nuduodavo 
pavogimą. Iš visų vogimų 
plačiausia skaitytojams ži
nomas Birutės pavogimas.

Bet ką čia dar kalbėti a- 
pie žmones, kada ir dievai 
mėgindavo sau žmonas pa
sivogti. Taip, pragaro val
donas pavagia dievės (pra
motės) Krūminės dukterį 
ir nugabena ją į savo vieš
patystę — pragarą. Ir ne
stebėtina, kad lietuvių die
vai užsiimdavo sau žmonų 
vogimu. Juk žmonės pa
prastai sau tveria tokius 
dievus, kokiais patįs esti.

Nuo žmonų vogimo laikų 
užsiliko ligi paskutinių die
nų nuotakos slėpimas po 
paklode arba po bragu ir 
įvairus vadavimai laike ves
tuvių apeigų.

Liaudies dainos, vestuvi
nės apeigos ir žinios istori
jos patvirtina taipgi ir žmo
nų pirkimą. Tiesa, žmonų 
pirkimas (tankiai ir vyro 
dukterei pirkimas) galima 
pasakyti, užsiliko ligi pas
kutinių dienų — tai kraitis 
ir ”pasogas” su visokiais už
rašais.

Apie žmonų pirkimą ir jų 
vogimą daugiau nieko ne
sakysiu ir pereinu prie kito 
domaus dalyko: tai jaunų 

merginų (tankiai kūdikiu)

rokai jau issipagiriavę irr 
sako, kad tai perdaug iš jų 
reikalaujama. Ana, girdi, i 
rytuose ant trečdalio susi

mi taiko. Jiems atsakyta, kad 
mes ir ant trečdalio susitai- 

i kom. "Dvarokai" nusigan- 
i do ir nesutinka. Užklausta 

jų: tai kokios jus vienybės 
i norit? Jie pradėjo koliotis.

Koks ten Bielinis pasakė a- 
• pie dvidešimts žodžių, gir

di, kad aš bučia kalbėtojas, 
tai aš jums ir pasakyčiau. 
Vėliaus jis vis pirštais rodė 

; į socialistus. Po jo koks tai 
liet, kareivis pradėjo šitaip 
"argumentuot:” ”Aš sol-Į 
džeris, lietuviškai užmiršau 
šnekėc, o jei iš manęs norė
tų pulruimį kas atimti, tai 

, aš neduočiau, aš faituožiau, 
uždarykimia nigerį su bal
tu ir juos te atrasima.” Ką 
jis norėjo tuo pasakyti, tai, 
veikiausia, nei jo komandie- 
rius nesuprato. Kitas koks 
ten pasivadinęs "rusišku 
konzuliu” ima balsą: ”Aš, 
girdi, rusiškas konzulas, ai 
am forgat it lietuviškai kal
bėt Hu, hu, hu, forget that 
socialist, that dorti stuff,” 
mykė, mykė ir nežino ką 
daugiau sakyt. "Dvarokai” 
ragina: kalbėk da, kalbėk. 
Pasirodo, kad tas vaikėzas 
nė jis moka lietuviškai, nė 
rusišai, nė angliškai, o vie
nok "dvarokai" jam tiki, 
kad jis didelis ir galingas 
ponas. Žmonės pakilę ėmė 
eit iš tų sorkių lauk: "Dva
rokai" užrakino duris ir sa
ko: "neleisim tolei, iki ne- 
užsirašysit rinkt aukų. Tū
las Valkūnas (juodašimtis) 
ir "dvarokės" ėmė bliaut o- 
žio balsais. Taip ir pairo ta 
vienybė, kuri butų davus 
apie šimtą rinkėjų. Pagal
bą žadėjo duoti Socialistų 
Partija ir jaunųjų socialistų 
lyga.

Tik 3 dienos beliko iki Lie
tuvių Dienos ir pažangioji 
sriovė nesuspėjo prisirengt, 
nes manė, kad įvyks vieny
bė. Todėl aukas rinko tik 
"dvarokai” su tuzinu rinkė
jų. Kad butų veikiama vie
nybėj, tai Los Angeles daug 
butų surinkta, nes čia gyve
na patįs turčiai.

Da reikia pridurti apie 
balių, ant kurio tos ”dvaro- 
kės” elgėsi beždžioniškai. 
Prisilakė rudžio ir ėmė grie- 
šyt. Viena sako: ”Sei, už- 
fundyk, tu rup...” Kita rė
žia: ”Sei, užfundyk, tu pa
leistuvi, da tu man neužfun- 
dinai. Sy!” Riksmas, kau
kimas, svetimtaučiai vienas 
kito tik klausia: ”What ’ 
kind of people are they?”

Te žino lietuvių visuome
nė apie Los Angeles lietu
vius. Keleivis.

IŠGĖRĖ 9,125 KORTAS 
DEGTINĖS IR NU

MIRĖ.
Chicago, III.— Lapkr. 7 d. 

pasimirė Town of Lake mie
sto dalyje gerai visiems ži
nomas smuklininkas, laikęs 
smuklę per 25 metus. Su- 
lyg jo žmonos pasakojimo, 
velionis išgerdavo kvortinę 
bonką degtinės kasdien, tai 
per 25 metus išgėrė 9,125 
kvortas degtinės.

Chicagiečiai, ypač karče
mininkai, kalba, kad minė
tas karčemininkas visus 
juos "subvtino.”

Velionis buvo karštas ka
talikas, todėl su iškilmin
gom bažnytinėm apeigomis 
likosi 10 lapkričio palaido
tas. Klebono anūkas.

NAUJIENA VISIEMS! JAU 
ARTINASI SENAI LAUKIA
MOJI ŠVENTĖ, KALĖDOS. — 
KOŽNAS NORĖS TAS DIENAS 
PRALEIST LINKSMAI SU SA
VO GENTIMIS IR GERAIS 
DRAUGAIS IR PRIETELIAIS. 
O kad kiekvienas galėtų tas 
dvi dienas per šventes pra
leisti tikrai linksmai, mes 
pasiryžome duoti sekantį 
specijaliį pasiūlymą:

6 Rinkos Gerą gėrimų 
kurią vardai maž-daug sekanti: 
ZAKON XXXX .................... $1.00
1MPERIAL COGNAC .. $1.00 
CHERRY VYNO ................$1.00
APPRICOT BRANDY .. $1.00 
APRICOT BRANDY .... $1.00 
NALIFKA ........................... $1.00
NEW MARKET CLUB . $1.00

Viskas sykiu $6.00 
Bet prieš šventes 

nupiginame už 5 dol.
BE TŲ, DAR UŽLAIKOME VISOKIŲ VYNŲ, KONJAKŲ, ROMŲ, 

RUGINĖS IR RUSKOS MONOPOLKOS, kaip štai: 
Private Stock —..........................
Endicott Club ........................
Kentucky .................................
Old Nelson ..............................
Roxburv Rye, 6 metų senumo 
XXX Whiskey .........................
Ramsey Scotch .......................
Jameson, Irish ... — .....t 
Ben Hur Manhattan ..............
Martini ...................................
Holland Gin .............................
Very Old Gin .........................
Jamaica Rum ..........................
Jamaica Rum, labai senas .. 
Vieux Kanjakas ......................
California Kanjakas No. 1. 
XXXX Konjakas ..................
Malaga Vynas.............. ...........
Port Vynas .............................
Madera Vynas .........................
Port Vynas No. 1 .. .x..........
Peach No. 1 .............................
Cherry Vine .............................
Rusiško snapso ir t. ir t.t.

Apart čionai paminėtų, męs užlai
kome daugybę kitokių gėrimų, ku
riuos surašyti čionai negalime dėl 
stokos vietos.

z

IŠRINKO 151 MOTERŲ 
VALDININKIŲ.

Anglų laikraščiai prane
ša, jog Kansas valstijoj per 
šiuos rinkimus buvo 255 mo
terų kandidačių įvairiems 
pavietų urėdams ir 151 tapo 
išrinkta. Pirma toj valsti
joj buvo 25 moterįs valdi
ninkės.

... $1.00
............. 75 
............. 75 
.............75 
... $1.00 
............ 65 
... $1.00
... $1.00 
............ 85 x 
.............85
... $1.00
.............75 
.............75 
.. . $1.00 
.............75
..... .65 
.. . $1.00 
... $1.00 
.. . $1.00 
... $1.00 
.............50 
............ 75 
... $1.00

TAIPGI UŽLAIKOME VISOKIO ALAUS BONKOSE IR BAČKUTĖSE: 
LAGERIO, PORTERIO, ELIAUS, STOUGHTO ir KITOKIŲ.

Kurie gyvenat toli nuo Bostono, prisiųskite mums Orderį laišku, o mes atsių 
sime per ekspresą. Kurie pirks pas mus, tie gaus gerą ta vorą pigiai.

Norintieji turėt surašą visų musų gėrimų, parašykite, o mes prisiusime DYKAI. Musų Kalendorių 
prisiunčiamu dykai visiems mus kostumeriams ir prieteliams, kūne gyvena aplinkinėe vsalstijoae.

WILLAM ZAKON & CO
21 CROSS ST

PILVO LIGOS
Dyspepsija ir Nevirinimas, Jaknu Negalės, Tulžingu-^ 
mas, Prietvarius, Raudonosios Gyslos (hemoroidai), I 
Reumatizmas, Kataras, Dusulys, Veiksminiai širdies I 
Suirimai gali būti pasekmingai gydomi Tamistos H 
namuose už labai mažą užmokestį. ■

Mes taip-gi norime Jums pasakyti apie musų I 
pasekmingą metodą naminio gydymo tokių smarkių ■ 
ir chroniškų ligų kaip Syfilis arba Kraujo užnuodi- ■ 
jimas, Odos Ligos, Gonorea, Nerviškas Nusilpnintas, ■ 
Sukrekėjimo Striktura, Pūslės bei Inkstų Negalės ■ 
ir ligos Lytiškai-šlapimo organu, kurios vyrus taip | 
tankiai kankina.

BRANGI 96 PUSLAPIU KNYGA 
SIUNČIAMA DYKAI.

gančiu. lietuviškai kalbančiu vyru ir tno- 
tere pasaulye. Aš noriu, kad jie mane 
Žinotų, kaipo teisingą draugą ir reredari — 
kad Žinotų kas aš esu—kuomi aš esu—ka aš 
esu padaręs praeity je Ir kad žinotų apie pra
kilnų darbą, kurį aš dabar veikiu. iŠ mano 
paveikslo jus galite matyti, kad aš užsiėmian 
medicinos praktikavimu per daugelį, daugelį 
metų. Mano plaukai dabar yra pabalę dėlei 
mano ilgų metų mokslo, tirinęjimų ir patari
mo. Aš atidžiai studijivau ir tirinejau tas se
nas, chroniškas, giliai įsisėdusias ligas, taip 
sunkiai gydomas ir apie kurias kiti daktarai 
taip mažai Žino. Al noriu, kad kiekvienas 
sergantis ir nusiminęs vyras bei moteris 
savo negales man atneštų. Aš jiems teisin
gai patarsiu. Leiskite man būti jūsų draugu 
ir geradariu. Parsisiųsdinkite mano Dykai 
Duodamą Knygą ir skaitykite BltDopnh 
ncftlmn vilties.

Parsisiųsdinkite kopiją tos knygos šiandien. Joje pasa
kyti aiškus faktai aiškioje, paprastoje kalboje. Ji yra 
sandeliu žinijos ir užturi tokias informacijas ir patarimus, 
kokius kiekvienas vyras bei moteris turėtų žinoti ir sekti— 
ypač svarbi tiems, kurie ketina apsivesti. Jeigu norite 
žinoti, kaip jums gali būti sugražinta jūsų senų laikų svai- 
kata, stiprybė ir gyvingumas, jus turite tuojaus parsisiųsdinti 
šitą dykai duodamą knygą ir patirti faktus apie tokias 
negales. Nesiųskite mums pinigų—siųskite tiktai savo 
vardą ir adresą aiškiai parašytą ant dykai duodamos knygos 
kupono, esančio apačioje. Liaukite mokėję sunkiai uždirbtus 

pinigus už niekam nevertus vaistus, bet skaitykite šitą brangu vadą į svei
katą ir pasinaudokite jos laiku paduotais patarimais. Jus patirsite savo 
kentėjimų priežastis ir kaip jūsų negalės gali būti prašalinamos.

DYKAI DUODAMOS KNYGOS KUPONAS



8 KELEIVIS

$ AMERIKOS.
BEVIELIS TELEGRAFAS 

TARP JAPONIJOS IR 
AMERIKOS.

Tarp Japonijos ir Suvie
nytų Valstijų įsteigta be
vieliu telegrafu susinėsi
mas. Pereitoj sąvaitėj pre
zidentas Wilsonas nusiuntė 
pirmutinę telegramą Japo
nijos mikadai. išreikšdamas 
viltį, kad tas suartins Japo
niją su Amerika ir sustip
rins tarp jų "draugiškus ry
šius.” Telegrama perėjo 
5,442 mylių atstumą labai 
greitu laiku. Iš AVashingto- 
no ji ėjo į San Francisco, iš 
tenai į bevielio telegrafo 
stoti ant Hawaii salų, o iš 
tenai Japonijon.

’ DEUTSCIILAND” PA
SKANDINO AMERI

KOS LAIVĄ
Tavorinis ’

marinas ”Deutschland” išei
damas iš New Londono uos
to nakties laiku pereitoj są
vaitėj susikūlė su velkamuo
ju jį laivu ”T. A. Scott” ir 
paskandino jį. Kartu su pa
skandintu laivu žuvo ir 5 
žmonės. Pats gi „Deutsch- 
lan” išsilaužė savo šone skv- 

l lę ir turėjo grįžti atgal į uo
stą. Paskandinto laivo kom
panija ' dabar apskundė 

į „Deutschlandą”, rekalauda- 
ma atlyginimo. Žuvusių 
žmonių šeimynos taipgi už
vedė prieš vokiečių subma- 

I riną bylą.

Aksonas gavo du mėnesiu 
kalėjimo.

I
_ * BALIUS *

i Van Kleek Alison, kuris ________
VOkme^ j” ~ub' buvo kaltinamas platinime Rengia Birutės Dr

literatūros apie kontroliavi
mą gimdymų, prisipažino 
prie kaltės ir gavo du mėne
siu "pataisos namų.” 
pažinti jam patarė jo advo
katas, nes kitaip butų gavęs 202 BROADVVAY, 
daugiau. Žemesnysis teis
mas andai buvo paskyręs; 
jam 3 metus kalėjimo, bet 
jis apeliavo. Tikėtasi, kad 
apskričio prokuroras bylą 
išmes, bet neišmetė ir Aliso- 
nas turėjo stoti prieš prisai- 
kintujų suolą. Tečiaus Ali- 
sono advokatas atrado ge
riau prisipažinti prie kaltės, 
negu leisti ją suolinikams 
nagrinėti, nes jis žinojo, kad 
tamsus ir tikintieji airišiai 
tokiai šviesiai idėjai, kokią 
platino Alisonas, nepritars 
ir pasmerks jį.

Nelaimėjus nieko augšte- ; 
sniam teisme, Alisono byla 
bus paduota į vyriausiąjį 

i teismą.
—

Norėjo apiplėšti Camb- 
rige’aus storą.

Pereitoj sąvaitėj nakties 
į metu vagis norėjo išplėšti 
Gintei* Co. valgomųjų daik- 

IjAU ATLEIDŽIA DARBI- štor* po No. 936 Massa- 
NINKUS. | chusetts are.

| Clevelando The Profesion i
Springs Co. lapkričio 9 ir 10 ------ — - 
dienom atleido iš darbo 800 kaž”-k?nZsibaidė
savo darbininkų. Darbinin- e.R.. .
kams klausiant superinten
dento. dėl kokios priežasties

Aš NORIU KLESŲ KOVĄ darbininkų, šis atsakė, kadjtos‘ 
UŽSLOPINTI. PASAKĖ |nėra daugiau darbo — ne- 

VVTLSONAS. gaunama iš Europos užsa-
Dauęelis nesusipratusiu ■ k> mų. Klausinėjant, kada 

darbininkų mano, iog Wil-iSal‘ma bus grįžt i darbą, 
sonas yra darbininkų ūžta-; ?a.ata atšaki mas,kad nei a 
rėjas, ir jie balsavo už ii. Ir žinios, gieicau,
ve. kada iis likos išrinktas, i 
Darbo Federacijos prezi- ' . ■ . - ... -..x.
dentas Gompersas nuvyko sisk!.rste namolei be yilties, 
pasveikinti ii. - -x-
kad darbininkai ji savo bal- "J1 savo aP>a>kyt? sąvaitinę 
sais išrinko, todėl jis, VVilso-,a _______
nas. turės nro^a ir toliaus nn-nnt’ z-t-t.-Amerikos darbininkų reika-l RAD0 20 CLE-
lūs ginti. Prezidentas Wil- . KLJU*.
sonas padėkavo Gompersui I , Pereitą mėnesi is N ew 
už pasveikinimą ir pasakė i )■ or^° . ar}£^zl*,
esąs labai priešingas kiek-ijonwamenKlecių laivas Sar- vai, , .
vienam klesiniam susirėmi- su cukrum. Isėjus ant; Bus dainų praktika. Chorą 
mui. - . - / ,
pinti netik klesine kovą,” ties ant jo kilo gaisras, ku- 
sako VVilsonas. ”bet užslo- ris pasisekėi tečiaus uzge- 
pinti taip pat kiekvieną kle- sinti. Bet aabar, kapa lai- 
sinį pajautimą ir klesinę są-lvas atėjo Francuzijon, i 
mone.”

Štai jums darbininku už
tarėjas ! < 
kuose užlopinti ir pajauti
mą, kad jie yra darbininkai.

SAKO. REPUBLIKONAI 
SUSUKO SOCIALISTŲ 

BALSUS.
Drg. Morris Hilųuitt, so

cialistų kandidatas į kon- 
gresmanus iš New Yorko, 
nominacijoj gavo daugiau 
balsu, negu kitų partijų 
kandidatai, bet rinkimuose 
politiškas mekleris Siegel, 
kuris ėio nuo republikonu, 
progresistų ir "neprigul- 
minguių” partijos, gavo 459j 
balsų daugiau už Hillųuittą. 
Hilųuittas sako, kad repub- 
likonai jo balsus susuko, o| 
priskaitė juos Siegeliui. De
mokratų kandidatas sako, 
kad republikonni ir io balsu. 
daug nusukę. Hillųuitas rei
kalauja ištyrimo.

Prisi-

-ja L.M.P.S. 8 kp. Lawrence, Mass. 
SUBATOJ E,

25 Lapkričio-Nov., 1916 m. 
eagl.es hale.

LAM RENCE, MASS.
Pradžia 6 vai. vakare ir tęsis iki vėlai.

Meldžiame kaip vietinius, taip ir iš aplinkinių miestų 
pribut ant musų baliaus. įžanga 25c

Bus perstatyta

(I

ČEVERYKAI BUSIĄ PO 
20 DOLERIŲ.

Anglų laikraščiai rašo, 
kad už kelių mėnesių už po
rą čeverykų reikės jau mo
kėt S20. Tas pabrangimas 
aiškinama tuomi, kad ka
riaujančios valstybės išper
ka Amerikoj visas odas ir 

, neužilgo nebus iš ko siūti 
čeverykų. Kapitalistams 
tas nerupi; jie parduoda 
odas tenai, kur brangiau 

j gauna.

Jokūbas Venckus yra vo
kiečių nelaisvėje, jis prašo 
pajieškoti jo švogerio Aleko 
Lazaucko. Adresas:

Jakob Venski,
1 reg. 3 komp. No. 4743, 

Gefangenenlager,
Langensalza, Germany.

»:t.! r Lfrk'Ki ! t k1 K'feK'tetefri-r

APTIEKA
tingiausia ir Geriausi*

Suiaisom Receptus su 
džiausią atyda. nežiūrint ar is 
Lietuvos atvežti ar amerikoniški 
Gyduolių salite gauti, kokias tik 
pasaulije vartoja, taipgi visados 
randasi lietuvis aptiekorius.

t EDV4RD DALY, Savininkas 
18 Brcac way, So. Boston. | 

j Galite reikalaut ir per laiškus.
4 o mes per ekspresą gyduoles at-J 
J siusime. j

REIKIA ŽINOTI. KAI) TIK DAINOROS ’TRE-Cj 
> JOS DEVYNERIOS” YRA TIKRAI LIETUVIŠKOS.«; 

■■■; Jų tik ir reikalaukite aptiekose, bet jei nerasite, tai 
ir pabėgo. Suima buvo jau | rašykite žemiau padėtu adresu, prisiunčiant 35 
smarkiai apdaužyta, durų 

atleidžia ant svk’tiek daug!Įkabos bevdk v!sįi nurauš-

chusetts avė. Jie įsilaužė
> duris, pa

valgė geriausių daiktų, pa
skui bandė išlaužti geležinę

Duona vėl pabrangs.I
Stambus Bostono duon

kepiai tariasi pakelti duo
nos kainą dar po 1 centą ant 

kad kepalo, taip kad penkių cen
tų kepalėliai butų po 7c., o 

Bėdini kapitalo vergai iš- dešimtukiniai po 11c. Tas 
esą reikalinga dėlto, kad

•y

4-i
Teisi

T

j£S pasakė nuleid§ galvas ir čiupinėda-' kviečių trustas nuolatos ke- į 
’ L? mi savo aplaikytą sąvaitinę lia miltų kainą. )>

Birutės Kanklių Chorui.
Visi choro nariai ir norin- 

tie Įstoti į Birutės Kanklių 
Chorą, malonės ateiti lapk
ričio 23, ketvergo vakare, 7 

L, socialistų svetainėje.

’’Aš stengiuosi užslo- jnrių is nežinomos priežas- mokina p. "V alaitis.
Sekr. O. Januškiutė.

( i

II
!

“Migla’ z Przybylskio Komedija;
Po perstatymo bus šokiai. Griež gera orchestra.

Vakara rengia “Gabijos” Draugija
LIETUVIŲ SALĖJ kam. E ir Silver sts., So. Boston ’

■:25 Lapkričio-November, 1916 m.
Pradžia 8 valandų vakare.

TIKINTAS VYRAMS 35c. MOTERIMS 25c.

||

UMJvLl.lIvM, i 4. * f t _f ,t ,*

M. ANDKllšlLTĖ, 
MOTER18K Ų KUBV S1U\EJA.

I

GERUS VYRAMS SIUTUS IR OVERKU 
TUS PAS1UVAM PIGIAI IR GERAI.

TAIPGI 1SVALOM IR IŠPROS1NAM 
VISOKIAS VYRŲ IR MOTERŲ 

DRAPANAS.
Tikras Jūsų brolis lietuvis

Ant. Januška
222 W. BROADVVAY,
SU. BOSTON. MASS,

Telefonas: So. Boston—21013

Visokiems daiktams labai pabrangus, 
tečiaus aš nieko nepabranginau.

■ Visokias
DRESES ir KITUS RUBUS 

pasiuvu gerai ir pigiai iš gerų mate
rijų ir darbą gvarantuoju. Reikale 
pasiuvu bile rūbą j 24 valandas. To
dėl persitikrir.kit mano užtikrinimu 
ir norint turėt gerus rubus pigiai,— 
duokit pasiūt man.
324 E street, kampas Broadway 

SO. BOSTON. MASS.

DEN TĮSTAS

Dr. I. Ganzbur. X . . .j Labai {rerai at- 
j((lieka darbą su- 
j(( i); rištą su dar.ti- 
;j.; «( mis ir jų lifto- 
((? į Į mis. už žemes- 
■(' )!.• nę kainą, ka p

į.'į bent kas.kitas Brocktone. Pil- 
{(( nas užganėdinimas gvarantuoja- 
■Įj n??s: Mokslas ir patyrimas Ru- 

s’j°j ir Amerikoj yra geriausiu- 
;( liudytoju to. Ateikite patįs per- 

! siti krinti.
(!) Kalba rusiškai ir lenkiškai.

64 VV. Elm street 
Brockton, Mass.

Siutus r kitokius

DUOKIT PASIŪT MUMS
Lžtikrinam. kad Jus sučėdysit pinigų tr 

turėsite GRAŽIUS RUBUS. Me* iman 
materiją iš gerųjų firmų ir pnmieruojam 
rūbų pagal žmogų, todėl nesudarko žmogau* 
išvaizdos ir būna tvirtesni.
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Parduodu Paminklus ir Kviet 
kas. Užlaikau automobilius grei
tam susinešimui. Atsitikus rei
kalui meldžiu kreiptis prie manęs 
aš pribusiu greičiau, negu viev 
•liai graboriai, nes mano automo 
bilius stovi visados ant kelio.

S. Baracevičius
258 Broad»ay. So. Boston, Mass. 

Te efor.as: So. Boston 839-J.

Lietuviai Kliaučiai
Visokiu* Vyrams Drabužiu* 

Siuvame ant Užsakymu 
Išvalome, sutaisome ir išpros 

name senas.
Vienintelė Kriaučių kompanija 

So. Bostone, kur visame dueu. 
.-erų ir gražų darbų už Drisiua
mą kainą.
I’ASIUDINK 

įį ■> NEŠIOSI 
l;i Todėl, kurie

.-erą siutą, išvai 
kreipkitės pas mus. 

i! SOUTH BOSTON GESTOM 

TAILORING CO.
278 Broadway. So. Boston•'♦

AR NORI GERAI IŠMOKTI ANGLŲ KALBOS? « 
KORESPONDENCIJINIS SKYRIUS K

Angį7 kalba yra lengva išmokti, bet šis Ieng/omas guli ant to 
kas mokina, ką m< kiną ir kaip mokina. Tamsia gali i-mokti vi-a 
anglu kalbą liuosose nuo darbo valandose savo namuose, už mažų 
atlyginimą ~

Greič ausia, didžiausią ir pripažinta už geriausia: Amerikoniš- 
ka mokykla, pasekmingai mokina per Krasa anglu kalbos ir grama- 
tikos visose dalyse Amer. ir Kanados. Gražų iliustruota, su dauge- 
litą paaiškinimų ir patarimų KATALOGĄ s unčiame dykai. Rašyk 
platesnių žinių; įdek kelias markes prisiuntimui katalogo.

w KLESŲ SKYRIŲ S
Tuos, kurie gyvena arti, mokiname KLESOSE, dienomis ir va- ♦> 

karais. Jei nori greitai išmokti Angių kalba, tai persitikrink ap e 
musų mokyklą pirma neg’i pradėsi mokėjų kur kitur. Atmink, čia 
daug mokinių prie vieno mokytojaus neleidžiame ir mokiname dau- 
giau Dešrų kur krur. Šioj mokykloj galima užbaigti GRAMMAR ir 
HJHGschoolesk u^sus. Dvi mokyklos 731 W. 18th St., ir 1741 W. 
47th St. Laiškus adresuokite: AMERICAN SCHOOL OF LANGLA- 
GES, 1741 W. 47th St., Chicago, III. 2 •• *.* Ai•_ - ♦♦
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Ypatingai geros šios gyduolės:

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

PAS MUS SIUTĄ 
IR DŽIAUGSI :> i

norit pasisiūdini 
'yt arba suprcsil

25e
50c
25c
50c
20c
20c

... 1.00

... 1.00
50c

Nuo prakaitavimo kojų .. 
Gydanti mostis nuo pučkų 
Nuo viduriavimo mažiems 
Nuo viduriavimo suaugus. 
Pamoda plaukams__
Vaikų ramintojas .... 
Nuo suirimo nervų .. 
B:bro lašai ..................
Nuo saulės nudegimo ....
Nuo slinkimo plaukų ir plei 

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

kurios tik pasaulyje 
priimtos ir yra 

vartojamos.

S. Baracevičius
GRABOR1US.

Palaidoju visuose aplinkiniuose 
miestuose.

PATARNAVIMAS GERAS 
IR PIGUS.

Dideli palaidoju už 45 dolerius, 
maža už 15 dol.

Gyduoles sutaisome 
ir prisiunčiame 

visokias,

SALON AS IR RĘSTAI RACIJA.
i Sve’ki geriausios rųsies gėrimai 
! ir užkandžiai. Patarnavimas prie- i1 lankus.

i Parankiausia Lietuviška užeiga.

J. MATHLS
<342 Broad»ay, So. Boston. Mass.

DEN TĮSTAS

PROVIZORIUS

226 Broadway, Kampas c st. So. Boston, Mass

Ateinančios nedėlios va- 
„ kare socialistų svetainėje

kraunant jis atrasta cukru- bus „Juokų Vakaras.” Aly
je 20 nesprogusių bombų. ■ linti gardžiai ir sveikai pa- 

’ A nepraleiskite šio
vokiečių darbas. vakaro.

I----------- -----------
AUDĖJŲ STREIKAS, j The Henry Heywood Me-

Haverhillvie, Mass., praė- morial HospitaI, Gardner, 
jusi panedėlį sustreikavo Mass. Apekunai minėto Li- 
100 audėjų. Jie reikalauja gonbučio šiuomi praneša vi- 
daugiau algos, nes viskam suomenei, kad pabrangus 
pabrangus sunku pragyvent visokiems daiktams, kurie 

* " tokią algą, kokią jie reikalingi yra Ligonbučiui,
priversti yra pakelti ir kai
ną už gydymą, t. y. nuo 
Gruodžio 1 dienos, 1916 m. 
Gardnerio gyventojams bus 
skaitoma už gydymą ir pri- 

i žiūrėjimą $10.50 savaitėje.

Jis nori darbinin- Spėjama, kad tai Amerikos sijuokti,

MIESTUOSE STINGA 
ANGLIES.

Daugeliui miestu jau pri
stigo anglies. Clevelande 
dėl anglies stokos turėjo už- . „
sidarvti kaikurios mokvk- ti uz 
los. Middletowne, N. Y., dėl pirma gaudavo. 
stokos anglies pasidarė toks j v
vargas, kad žmonės atrišau- Į 
kė nas prezidentą VVilsoną ■ 
prašydami kokios nors pa- i 
galbos. Bostono apielinkė- i 
se tain vadinamoji ”pea Shawnut banko vagis su 
coal.” pigiausioji anglies ru- gautas,
šis, kuri kitais metais parsi- Į Savo laiku 
duodavo no $5 tonas, šįmet 
pakilo iki $13.50. 0 juk jos 
iškasimas ir atvežimas kani- i 
talistams brangiau neatsiei-j 
na. Bet kas jiems gali už
drausti visuomene plėšti. 
Ka^ nenori, tas gali nepirk
ti, jie sako.

Vietinės Žinios

American Schcol’v oi Lanę-^cges
-r

Asoer re-.
Mokyti*

DYKAI 1

Geriausia
Lietuviška Aptieka

besigailesi!
Nusipirkęs pas mane lai

krodėlį. žiedą ar lenciūgą už 
labai nupigintą prekę. Po 

!$1.00 į sąvaitę. Mano agen
tai ar aš pats paimam užsa
kymus iš namų, rašyk laiš
ką, mes pribusim pas jus.

P. KETVIRTIS,
233 Broadway So. Boston. 

Tel. So. Boston 1739 M.

l

Savo laiku „Keleivyje” ■ 
buvo jau rašyta, kad Sha\v- 
nut banko pasiuntinys pa
bėgo su $30,000 grynų pini
gų ir apie tiek pat vertės 
čekių. Bankas pasamdė de- 
tektivų ir vagį sugavo net 
Floridoj, Miami mieste. Pas 
jį rado čeverykų paduose 

i įsiūta da $50.000 vertės pi
nigų ir visokių notų, prigu
linčių Shawnut bankai.
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SULAIKYK

TĄJĮ KOSULĮ

KASYKLA DEGA JAU 
KETVIRTI METAI.

Kanadoj, netoli Corbin 
mectclio keturi metai atgal 
užsidegė anglies kasykla. 
Kad ugnį užgesinus, visi ka- 
svklon inėjimai likos užda
ryti, visos skylės užtaisytos. 
Nuo to laiko praėjo jau ke
turi metai, tečiaus kada šio- draugijai 
mis dienomis kasvkla likos ■ naudos, 
atidaryta, pasirodė, kad ug-^draugijos prisirašė 45. 
nis joje netik neužgesus, bet • Bostono progresyvės 
baisiai išsiplėtojus. Dega draugijos sparčiai auga, kas 
po žeme didžiausi plotai an- priparodo, kad bostoniečiai 
glies. progresuoja.

Lietuvos Dukterų ir Sūnų 
Draugija padidėjo.1 Pereitą nedėldienį atsibu

do šios draugijos surengtos 
! prakalbos. Kalbėjo F. Ba- 
1 gočius. Prakalbos, ypač 
i u* c*u^*jc*i atnese nemaža 
naudos. Naujų narių prie I •> •• •• V—dR*

' cicpnoiie: Ha< k Ba> 4ZG0

DAKTARAS

Fr. Matulaitis
GYDO VISOKIAS LIGAS.

PRIT MKO_V K INH'S, 
Valandos:

Nuo 1 iki 3 dienų.
Nuo 7 iki 9 vai. vakare.

419 BOYLSTON STR.
Saite 419. 420 ir 421.

Netoli didžiojo miesto knygyno.
BOSTON. MASS.

įi.

I

8

. pirma, negu jisai pakenks jūsų systemai. Atakų 
palengvinimui ir iritacijos prašaiiuimui, vartok

EVERA’
Balsam for Lungs

(Severos Balsamą Plaučiams). Netrukus patirsi, kad tatai yra 
atsakanti gyduolė, suteikianti palengvinimą nuo kosulio, 
peršalimo, užkimimo, spasmodiško smaagulio. oro triubelių, 
uždegimo ir gerklės skausmo. Kaštuoja 25 ir 50 centai.

Musų žodžiams patrirtinimui. Štai paduodame neseniai gauta laiS- 
lt: "A* noriu Jum pranešti, kad Severos Balsamas pilnai atsako savo 
tikslui. Nuo pirmutinio dožo vaikai pradėjo sveikti; jų kosuiis išnyko 
ir tie atakai nebesugrįžo. Apie du metai tam atgal męs vartojome tųjj 
Balsam* nuo koklinio irgi su gera pasekme."

J. Kowalski. Cutchogue. N. Y.

1

s
Reikalaujant rj-duolių reikalauk Severo* Preparatu*. Nuėję* i ap

tiek* žiūrėti, kad šautum ko reikalaujama. Neimk kitokiu bei užvaduo
tojų. Negalint gauti ko -eikalaujate. rąžyk tiesiai j

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa.

»

Tikra Lietuviška Trajanka 35c 
Mostis ir skysčiai nuo niežų 1.00 
Gyduol. pataisymui apetito 1.05 
Gyd. suvalninimui vidurių 50c 
Gyduoles nuo kosulio ir sun

kaus kvėpavimo ............. 1.03
Gydą, nuo ”kornų” 15, 20 ir 25c 
Pilės ael Kepenų ir Inkstų 5': 
Proškos nuo nerviško galvos

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

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

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

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

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

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

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

Visokiame reikale kreipkitės šiuo adresu:

»

eagl.es



