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Metas XIII.

Dvi milžiniškos amunicijos dirbtuvės New Jersey valstijoj išlėkė į padanges
Eksplozija girdėjosi 100 mylių aplinkui; New Yorko valstijoj, ant Long Island, išbirėjo daug langų. Visa amunicija buvo užsa
kyta sąjungininkams ir buvo jau gatava siuntimui. Sakoma, kad eksploziją surengę Amerikos vokiečiai. Karės lauke šioje 
sąvaitėje nieko* naujo nebuvo. Teutonai baigia užimt Rumuniją ir artinasi prie Rusijos rubežiaus. Pradėtasai rusų ofen- 

syvas Rygos apielinkėje nenusisekė. Vokiečiai skundžiasi, kad lenkai nenori rašytis kariumenėn.

Baisi amunicijos fabri
kų eksplozija.

Pereitos sąvaitės pabaigoj 
Amerikoj, New Jersey vals
tijoj, nušluota nuo žemės 
paviršiaus dvi didelės amu
nicijos fabrikos.

Ketverge po pietų išlėkė į 
padanges Canadian Car & 
Foundry Co. fabriką Kins- 
lande, N. J., kur dirbo 3,000 
darbininkų. Kilus gaisrui 
ir prasidėjus visai eilei spro
gimų, kaip iš dirbtuvės taip 
ir iš artiesnių. namų žmonės 
pradėjo bėgti kur jų kojos 
nešė. Daug namų likos nu
šluota nuo žmės veido. Ge
sinimas buvo visai negali
mas, nes pradėjus šovi
niams sprogti niekas nedrį
so prieiti artyn, kadangi 
šrapnelės švilpė aplinkui 
kaip karės lauke. Sakoma, 
kad daug žmonių buvo už
mušta, bet kadangi griuvė
siai da neatkasti, tai tikrų 
žinių apie tai nėra. Vienas 
darbininkas, Franas Laslai- 
skis, buvo išmestas eksplio- 
zijos per langą ir nupuolė 
net į Passaic upę. Šimtai 
darbininkų, kurie gaisrui 
pasirodžius išbėgo į pievas, 
pradėjus amunicijai šaudyt 
buvo priversti sulisti iki 
kaklo upėn ir išstovėjo šal
tam vandenyje kelias valan
das. Sakoma, kad šitoj fab- 
rikoj išviso sprogo 15,000 
tonų dinamito. Ekspliozija 
busianti dideliu smugiu Ru
sijai, nes caro valdžiai čia 
buvo daromos 3-jų ir 6-šių 
colių šrapnelės, kurių buvo 
užsakyta už $100,000,000 ir 
užsakymas buvo jau baigia
mas.

Nespėjo žmonės po šitos 
katastrofos atsipeikėti, kaip 
ant rytojaus, 12 sausio išti
ko kita tokia pat ekspliozi
ja. Haskel miestelyje, toje 
pat New Jersey valstijoj, iš
lėkė į padanges Du Pont pa
rako dirbtuvė. Kadangi ek
spliozija atsitiko vakare, 
tai žmonių neužmušta nei 
vienas, tik 12 ypatų lengvai 
sužeista toliau nuo fabrikos.

Šitoj dirbtuvėj buvo dir
bama vien tik parakas. Šiuo 
kartu visas parakas buvo 
padarytas sąjungininkų 
kulkasvaidžiams ir buvo, 
jau gatavas siuntimui. Į 10 j 
minutų įvyko 9 ekspliozijos 
ir tonas paskui tono su bai- 
šiaušiu trenksmu išlėkė liep- 
snuojančiais debesiai į pa
danges.

Trenksmas buvo toks bai
sus, kad už 100 mylių aplin
kui buvo jaučiama žemės 
sudrebėjimas. Ant Long 
Islando, New Yorko valsti
joj, nuo oro spaudimo išbi
rėjo daug langų. Ekspliozi
ja girdėjosi net vakarinėj 
Massachusetts dalyje.

I

DIDELI POTVINIAI 
VOKIETIJOJ.

Delei staigaus upių paki
limo Vokietijoj ir Olandijoj 
pasidarė dideli potviniai. 
Olandų laikraščiai praneša, 
kad Limburgo provincijoj 

i vanduo apsėmė daug kaimų 
ir miestų.

Ypač dideli potviniai esą 
Saksonijoj. Austrijos pa

dienyje. Miestas Glauchore 
! prie Muldės upės esąs visas 
po vandeniu. Ant Elzo upės 

i laivės su tūkstančiais tonų 
anglies likos sudaužytos 

lįšėlusio vandens. Ant Reino 

cript” sako, kad ’ Galicinų linkėjpaliovėvaikščioję lal- 
giminė yra labai didelė ir vai. Bonno miestui gręsia 
paeina nuo didžiojo Lietu-1 pavojus, o Diringhauzenas, 
vos kunigaikščio Gedimino, netoli Kelno, esąs jau užlie- 
Jei tas tiesa, tai patriotai tas ir nuo pasaulio visai at-

Gedimino ainis 
valdys Rusiją

Šiomis dienomis telegra
mos pranešė, kad Rusijos 
ministerių pirmininkas Tre- 
povas atsistatydino nuo 
vietos. Kartu su juo rezig
navo ir ministeris Ignatje- 
vas.

Trepovo vieton ministe
rių pirmininku likos pa
skirtas senatorius ir valsty
bės tarybos narys kunigaik- 
štištis Galicinas. ____ _____ „ _

"Boston Evening Trans- upės Kelno’ (Cologne) *apiė-

gali pasididžiuoti, kad Ge
dimino ainis valdys Rusiją.

Šis Galicinas yra gimęs 
Prūsuose, Wiesbadene, 56 
metai atgal, bet vedęs rusų 
kunigaikščiutę Olgą Semio- 
novną ir visai jau sumasko- 
lėjęs.

LAIKRAŠČIAI KELIA SA
VO PRENUMERATŲ 

KAINAS.
Popieros brangumas, 

ypač sąvaitraščius ir mėne- 
j sinius žurnalus pastatė sun
kiausiame padėjime. Didieji 

į dienraščiai, kurie priguli 
prie popieros fabrikų trus- 
to, gauna popierą kuone se
novės kaina, bet magazinai, 
kad toliaus ėjus, priversti 
buvo pakelti savo kainas. 
Nuo Naujų Metų pranume- 
ratos kainos pakilo už šiuos 
magazinus: "Metropolitan” 
iš $1.50, ant $2.00; "Vogue” 
iš $4.00, $5.00; McClure
iš $1.00, ant $1.50; "Country 
Life” iš $4.00, ant $5.00; 
"Cosmopolitan” iš $1.65, ant 
$2.60; "Nautilus” iš $1.10, 
ant $1.60; "Hearst’s Maga
zine” iš $$1.65 ant $2.20; 
"Photoplay” iš $1.00, ant 
$1.20; "Journal of Educa- 
tion” iš $1.75, ant $1.85; 
"Outlook” iš $2.75, ant 
$3.00.

Čia paminėti tik mėnesi
niai raštai, bet prenumera
tos pakilo taipgi ir sąvait- 
raščių. Mat stambieji did- 
lapiai nori sunaikinti ge
resnius laikraščius ir perio
dinius raštus, kad visuome
nę penėjus vien tuščia did- 
lapių sensacija, iš kurios 
skaitytojas sau jokios dvasi
nės naudos negali turėti.

i

i

i
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ŠTIURGKO UŽMUŠĖJAS 
NORĖJO NUSIŽUDYTI.
Savo laiku buvo jau rašo

ma, kad Austrijos socialis
tų laikraščio redaktorius 
Dr. Friedrich Adler nušovė 
ministerių pirmininką 
Štiurgką. Dabar telegra
mos praneša, buk Adleras 
kalėjime kėsinosi atimti sau 
gyvastį.

skirtas.

RASPUTINO UŽMUŠĖ
JAI PALIUOSUOTI.

"New York Times” ko
respondentas telegrafuoja 
iš Petrogrado, kad "pasiu
tusio jo minyko” Rasputino 
užmušėjai esą paliuosuoti, 
nes jie jį nudėję "savo gy
vastį gindami.” Jis buvo 
nušautas laike vakarienės, 
kurioje dalyvavo išviso tik 
šeši žmonės, tų tarpe ir vie
nas caro giminaitis. Mano
ma, kad vakarienė tam ir 
buvo suruošta, kad nudėjus 
arkliavagį-mužiką Rasputi- 
ną, kuris turėjo ant caro 
šeimynos tokią įtekmę, kad 
be jo patarimo caras nieko 
nedarydavo. Sakoma, kad 
Rasputinas net ministerius 
nuskirdavo ir prašalindavo.

Kadangi jo užmušime da
lyvavo caro giminės, tai, su
prantama, apkaltinti užmu
šėjų negalima. Padaryta 
taip, kad ne jie ant Rasputi
no užpuolė, bet Rasputinas 
ant jų. Užpultieji turėjo 
gintis, todėl jie ir nekalti.

Lenkai nesiskubina su Juodašimčiai prakeikė 
pagalba vokiečiams.
Laisvos Lenkijos reikalas

Puriškevičij.
Atėjusi dabar. "Naujoji

Komitetas nutarė Puriške- 
vičių prakeikti, o Markovui Lietuvių Dienoj Bostone
II išreiškė padėką už drąsų cnrinUfl tlfl 9RA
juodašimčių gynimą. SUTUlKLa

Puriškevičius išėjo iš de-
šinųjų frakcijos. Jis norė-

nekaip stovi. Vokiečiai jau L\etu?’a. praneša labai ido- j0> kad fraRcija leistų jam! 
pradeda eimanuoti, kad len- zim^ aPie Puipos posė- kalbėti frakcijos vardu, bet 

kariuomenėn, _ių atidarymą. Pirmas po- frakcija nesutiko ir pavedė 
. v- • cphk niiuac lohni tmiiItc. a i •• i i n ><•

kai nesirašo 1
Žmonėse visai nesą to užsi
degimo, kokio tikėtasi ap
skelbiant neprigulmingają 
Lenkiją. Tūlas laikas atgal 
buvo paskelbta, kad apie 
Kalėdas susirinks jau pirmu■ 
syk lenkų valstybės taryba. 
Bet iš Varšavos dabar pra
nešama, kad šita taryba ir 
šiandien da nesuorganizuo
ta, nors didžiausios kliutįs, 
kurios tą darbą stabdžiu
sios, esančios jau apgalėtos. 
Šiton tarybon įneisią tokie 
žymus aristokratai, kaip 
kunigaikštis Čartoryskis, 
kunigaikštis Radzvilas, gro- 
vas Ronikeras ir kiti.

Vokiečiai nori' kuogrei- 
čiausia suorganizuoti lenkų 
valdžią ir paskirti Lenkijai 
karalių, manydami, kad 
tuomet lenkai pradės dau
giau rašytis kariumenėn.

FRANCUZAI RAMINA 
ŠVEICARIJĄ.

Šveicarijos pasieniu pa
staruoju laiku prasidėjo 
francuzų kariuomenės judė
jimas. Francuzų valdžia 
todėl pranešė jungtinei 
Šveicarijos tarybai, kad 
šveicarai nepamyšlytų, jog 

' tas judėjimas eina prieš 
Šveicariją. Tai esąs tik pe
riodinis pakeitimas kareivių 
karės fronte. Francuzai 
neprasižengę prieš šveicarų 
neutralumą ir neprasiženg
sią.

Šveicarijos valdžia šituo 
francuzų paaiškinimu liku
si labai patenkinta.

sėdis buvęs labai triukš- frakcijos vardu kalbėt Mar- 
mmgas. Kada ministerių; • • ™ ' — .............
pirmininkas Trepovas įlipo1 
tribunon kalbėti, darbiečiai 
ir s.-dem. pradėjo šaukti: 
"Šalin jį, šalin!" belsties — 
padarė taip vadinamąją, ob
strukciją. Už tai obstruk
ciją kėlusieji buvo prašalinti 
8 posėdžiams. Prašalinta 
šie atstovai: Čcheidze, Ke- 
renskis, Dziubinskis, Kei
nys, Skobelevas, Chausto- 
vas, Čchenkeli ir Suchano- 
vas (šis net 10 posėdžių).

Šitą triukšmą kairieji su
kėlė dėlto, kad durnos santi
kiai su valdžia buvo jau aiš
kiai nustatyti — Jus arba 
mes, t. y. dabartinė valdžia 
turi viešpatauti, arba durna,
<--------------------------------- .
stovams su valdžia negali- esą statomi nauji submari- 
mas. Šitos pozicijos laiky- >ai, minininkai ir naikinto- 
damiesi, kairieji atstovai ir jąi- Visas Vokietijos paju- 
pakėlė protestą, kada du- fjs esąs paverstas į vieną 
moję pasirodė budelis Tre- ištisą tvirtovę, nustatytas 
povas. ' didžiausiomis kanuolėmis ir

Prašalinus kairiuosius, užtvertas minomis, kad jo- 
Trepovas perskaitė valdžios ^ia ,Pnęso galybe negalėtų

- prisiartinti.

I

kovui. Tada Puriškevičius 
pranešė, kad jis išeina iš 
frakcijos.

Jeigu jau Puriškevičius 
susiprato, tai galima numa
nyti, kas ten dedasi.

VOKIEČIAI RENGIASI 
PRIE KOVOS ANT 

JŪRIŲ.
Korespondentai iš Vo

kietijos praneša, kad dabar 
Vokietijoj daromi milžiniš
ki prisireigimai prie kovos 
ant jūrių. Vokietija esan
ti pasiryžus sunaikinti An
glijos galybę ant vandens ir 
atskirti ją nuo kitų sąjun
gininkų. Tuo tikslu dieną 

o bendras darbas žmonių at-1 ir naktį Vokietijos dokuose

Praėjusį panedėlį buvo 
Bostono Lietuvių Dienos 
Komiteto susirinkimas. 
"Keleivio” redaktorius pri
davė da $300, kuriuos paau
kavo Rymo-katalikų šv. Ka
zimiero draugija. Finansų 

i sekretorius pranešė, kad pi
nigų bus suplaukę išviso 
$10,280. .Iš tos sumos $7,800 

! išsiųsta jau Raudonajam 
Kryžiui. Iš kitų raportų 
paaiškėjo, kad kun. Bartuš
ka su Lopeta buvo nuvažia
vę į Raudonąjį Kryžių ir 
"Centralinio Komiteto” var 
du užprotestavo prieš siun
timą pinigų tai 12-kai žmo
nių, kuriuos buvo nurodęs 
Bostono Lietuvių Dienos 
Komitetas, o vietoj to pata
rė siųsti pinigus dviejų kle
rikalų vardais, būtent kun. 
Dogelio ir Smetonos. Susi
rinkime kilo baisus pasipik
tinimas ir įtūžimas dėl šito
kio "Centralinio Komiteto” 
politikierių elgimosi Nu
tarta tuojaus kreipties į 
Raudonąjį Kryžių, reika
laujant autentiškų doku
mentų, ir jei tik pasirodys, 
kad ištikrujų wilkesbarriš- 
kiai politikieriai taip pasiel
gė (mat, kaikurie da nenori 
tam tikėti), tai kategoriškai 
pareikalauti, kad Raudona
sis Kryžius laikytųsi bosto
niečių nurodymo, ir siųstų 
pinigus tų 12-kos žmonių 
vardais, kurie jau buvo nu
rodyti ; o jei Raudonasis 
Kryžius nenorėtų jiems sių
sti, tai kad grąžintų visus 
pinigus atgaL

Ant galo pakelta klausi
mas, ar susidaręs Lietu
vių Dienai visų srovių Bos
tono Komitetas turi veikti 
ir toliaus, ar pabaigęs Lie
tuvių Dienos reikalus turi 
išsiskirstyti. Kilo karšti 
ginčai. Pradėta nurodinėti, 
kad kun. Kemėšis ardo sro
vių vienybę. Kaltino jį dau
giausia tautininkai, nors 
davė jam vėjo socialistai ir 
kaikurie katalikai. Kliuvo 
taipgi ir p. Karosui, antra
jam "Darbininko” redakto
riui, kuris yra komiteto pir
kia. Čia reikia tik išrišti 
"Keleivio” redaktorius Mi- 
chelsonas. Jis nurodė, kad 
karščiuotis ir kaltinti vieną 
ar kitą pusę čia visai nerei
kia. Čia reikia tik išršiti 
klausimas: ar reikalinga ir 
ar galima lokalė srovių vie
nybė? Ir jis prirodė, kad to
kia vienybė visai negalima, 
nes ji reikalauja išsižadėti 
musų nacianalių fondų, o to 
nei vieni iš mus nenorės pa
daryti. Vienybė butų gali
ma ir reikalinga tiktai tuo
met, jeigu butu susivienyję 
visi musų fondai. Visi su 
tuo sutiko ir tuomi susirin
kimas pasibaigė.

I

deklaraciją. Nauja jis nie
ko nepasakė. Kalbėjo taip, 

j kaip ir jo pirmtakunai.
Paskui kalbėjo Puriškevi

čius. Jis . pasisakė tebesąs 
tas pats dešinysai, bet nelai
kęs ir nelaikąs garbinga 
žiūrėti valdžiai į akis. . *. „ ____
matęs daug valdžios šuny- prieš įvedimą 
bių ir negalįs jų užtylėti, nes 
šiuo metu tylėti, kaip jis sa
ko, yra didžiausia nuodėmė. 
Puriškevičius labiausia už
sipuolė vidaus reikalų mini- 
sterį. Jis smarkiai protes
tavo prieš tai, kad neleidžia
ma Durnos kalbų spausdinti. 
Tai, sako, yra nuodėmė. 
Smerkė jis cenzūrą, kuri iš
braukia ne karę liečiančias 
žinias, bet tai, kas nemalonu 
butų skaityti tam ar kitam 
ministeriui. Kaltino Proto- 
popovą, kam jis nori leisti 
laikrašti vokiečių reikalams 
ginti, kam nekovoja su tais, 
kurie kare nori pasipelnyti. 
Puriškevičius priminė, kad 
Francuzuose už didelį kai
nų pakėlimą tuoj buvo nu- « ( v • • _ ____ _
nininkas, o pas mus, sako,vi
sados kalti paprasti žmone
lės. Ministeriai mainosi . 
kuone kasdien, valdžia netu- x Jei tikėti telegramoms, 
ri bendro pieno, kiekvienas " m ’ 
ministeris savaip dirba, var
žosi viens su kitu, pav., kad 
ir ūkio ministeris su vidaus 
reikalų ministerių dėl to, 
katram runinties maisto 
klausimu, o tuo tarpu šalis 
badauja kaiD badavusi.

DIDELE SOC IALISTŲ 
DEMONSTRACIJA.

Buenos Aires mieste 
(Argentinoj) 11 sausio vie
tos socialistai surengė dide- 

Jis lę demonstraciją protestui 
* j priverstino 

kariumenėj tarnavimo (co- 
nscription). Milžiniškoji 
žmonių minia traukė gatvė
mis priešai kariumenės ka- 
zarmes, nešdami vėliavas su 
užrašais; "Salin armija.

VENGRIJOS KARALIUS 
DOVANOJO PASMERK

TIEMS GYVASTĮ.
Vainikuojant Vengrijoj 

naują Austro-Vengrijos ka
ralių, buvo paskelbta kaiku- 
riems prasikaltėliams am
nestija, ačiū kuriai, likos pa- 
liuosuoti nuo mirties baus
mės 4 čekai, kurie buvo pa
smerkti miriop už valstybės 
išdavimą. Jie vadinasi:

atsišauki- | štojo~už ^susivienijimą baWaS žvmiausias p?am?

NEAPRUBEŽIUOTA 
PASKOLA.

Anglijos parliamentas nu
tarė traukti neaprubežiuotą 
paskolą namieje, tai yra 
skolinti pinigus taip ilgai, 
kaip ilgai žmonės skolins, ir 
skolint taip daug, kaip daug 
žmonės duos. Prie tos pa
skolos valdžia jau rengiasi. 
Tuo tikslu yra spausdina- ______
ma 20,000,000 įvairių atsi-l d-ras K? Kramarz, čekų at
šaukimų į žmones. Vien tik' stovas parliamente. 
popierą tiems - ............
mams lėšuos $75,000 ir svers 
apie 300 tonų.

RUSŲ OFENSYVAS 
NENUSISEKĖ.

Rusų ofensyvas, kurį jie 
buvo pradėję Rygos apie
linkėj, nenusikė. Vokiečiai 
juos tuojaus sulaikė.

HINDENBURGAS 
MIRŠTA.

Londone gauta žinių, kad

i

j uui aoaio , kjuim ai uuja.

Mes pasmerkiame vergiją!” 
"Daugelyje vietų kalbėto
jai laikė gatvėse prakalbas, 
kritikuodami valdžią už pri
ėmimą priverstino karei
viavimą įstatymo.

MES GRAIKIJOS KARA
LIŲ NUO SOSTO.

Sakoma, kad sąjunginin
kų konferencija Romoj nu
tarė numesti nuo Graikijos 
sosto kaizerio švogerį, o jo 
vieton paskirti Italijos ka
raliaus giminaitį.

su rusais; d-ras Aloysius 
Rosin, V. Cervinke ir J. Za- 
masol. Mirties bausmė 
jiems pakeista kalėjimu nuo 
15 iki 6 metų.

MIRĖ BELGŲ KARĖS 
VADAS.

Generolas Maksimilijonas 
Wielemans, belgų generalio 
štabo viršininkas, mirė šio
mis dienomis nuo plaučių 

kasuose.

VOKIEČIAI MOKINA 
DAR 2,000,000 TURKŲ.

tai Turkijoj vokiečiai dabar 
mokina 2,000,000 naujokų. 
Šita nauja turkų armija bu
sianti panaudota prieš są
jungininkus Balkanuose.

į* 1 U1C1IUHU5 11UU plaučių

vokiečių karvedys Hinden-Į uždegimo, kurį jis gavo ap- 
burgas sunkiai apsirgo. kasuose.

NAUJAS OFENSYVAS.
I Vėliausios telegramos 

Šita Puriškevičiaus pozi- praneša, kad Balkanuose 
ciia baisiai nenatiko juoda- saiungininkai ruošiasi prie 
šilučiams. Todėl jų Centro didelio ofensyvo.
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Peržvalga.
YČAS GIRIA 
MASKOLIJĄ.

Šiomis dienomis Ameri
kos dienraščiai išspausdino 
žinią apie tai, ką Yčas Ang
lijoj (turbut grįždamas iš 
Amerikos) papasakojo apie 
Lietuvos reikalavimus. Su
lyg Associated Press, Yčas 
tarp kita ko pasakęs:

“Kaip lenkai, taip ir lietu
viai turi savo vilčių ir pagei
davimų, ir aš su savo drau
gais durnoje jau užtikrinau 
Lietuvai pilną politišką auto
nomiją. Tai yra tokia pat 
kaip Kanados savivaldybė, 
su Lietuvos ministerija ir 
parlamentu, su Lietuvos at
stovais Rusijos durnoj ir su 
caro skiriamu Lietuvos val
dytoju.

“Beto, yra da ir neoficialių 
Lietuvos vilčių, ypač tarp 
Amerikos lietuvių; jos siekia 
daug toliau ir plačiau.

“Amerikoje aš radau didelį 
judėjimą už visišką Lietuvos 
neprigulmybę ir sutvėrimą 
Lietuviškai-Latviškos respu
blikos. Musų prigimta spauda 
Amerikoje tvirtai stovi už 
neprigulmybę. Jie žiuri į tal
kininkus kaipo į užtikrini
mą jos karės pasekmėje, ma
nydami kad Anglija stojo ka- 
rėn apginimui mažųjų tautų, 
šitos viltįs, žinoma, yra neo- 
ficialės ateities viltįs ir visa, 
ką aš galiu oficialiai pasa
kyti, tai kad pilna autonomi
ja ir Lietuvos savivaldybės 
principe yra priimta vado
vaujančių autoritetų Durno
je”.

Vadinas, Yčas skirsto lie
tuvių nuomones į „oficia- 
les” ir „neoficiales”. Jo nuo
monė — tai „oficialė” Lie
tuvos nuomonė ir į ją reikia 
žiūrėti, kaipo į tikrąjį Lie
tuvos reikalavimą. Ištiesų 
gi, tai ir Yčo nuomonė ne
gali būt oficialė, nes oficia- 
lės Lietuvos visai nėra. Ši
tokiam atsitikime galima 
butų remtis tik ant žmo
nių didžiumos. Bet kokios 
Lietuvos nori lietuvių di
džiuma, Yčas to negali žino
ti, nes su Lietuva jisai ne
turi jokių ryšių, o jei ir tu
rėtų, tai prie dabartinių ap
linkybių žmonių nuomonę 
sunku butų patirti. Jeigu 
remtis amerikiečiais lietu
viais, kurių nuomonę leng
vai galima patirti iš spau
dos, tai didžiuma jų bus už 
neprigulmingą Lietuvą.

Taigi Yčas truputį per
daug apie save mano, jeigu 
savo nuomonę jisai skaito 
”oficiale” Lietuvos nuo
mone. Tai lygiai, kaip tas 
francuzų karalius, kuris pa
sakė: šalis—tai aš. To
liaus Yčas savo pasikalbėji
me su anglų reporteriais 
išgarbina Maskoliją, kad ji 
suteikus lietuviams daug 
laisvės, pagerino politiškąjį 
Lietuvos padėjimą ir išreiš
kia viltį, kad—

“kuomet pareis viskas į 
normalį padėjimą tai valdžia, 
beabejonės, patvirtins auto
nomiją taip kaip principe yra 
sutikusi durna.”

Šitomis Yčo overtiuromis 
pasipiktino net „Ateitis,” 
kuri paminėjus jo kalbą sa
ko:

“Mes norėtume manyti, 
kad čia korespondentas visiš
kai perkreipė p. M. Yčo min
tį, nes Durnos atstovas neturi 
teisės ir negali tokių neteisy
bių skelbti. Toksai dalykų 
stovio perstatymas gali kaip- 
tik pakenkti Lietuvos laisvės 
reikalui, nes pavyzdžiui, nepa 
tyrę anglai ištikruju gali pa
manyti, kad rusų valdžia lie
tuviams viso gero velija, ir 
jeigu jau patsai lietuvių at
stovas skelbia, kad *be abejo
nės’ rusų valdžia suteiks 
Lietuvai autonomiją, tai rei
kia tą klausimą ir palikti pil
nai talkininkės nuožiūrai...*

O kad rusų valdžia nema
no suteikti Lietuvai laisvės, 
tai liudija kad ir šitas fak
tas:

“Kaip žinoma, Dr. J. Biels
kis ir kun. J. Žilinskas tos ta
rybos vardu sausio 2 ir 3 d. 
prezidentui Wilsonui, popie
žiaus atstovui ir ambasado
riams mėgino įteikti deklera
ciją, kur reikalaujama Lietu
vai pilnos neprigulmybės. 
Visi minėti asmenis deklera- 
ciją priėmė ir visų valstybių 
—net ir japonų ambasadoriai 
prižadėjo tą dekleraciją pa
siųsti savo valdžioms. Bet: 
štai— Rusijos ambasadorius 
Bachmetjevas demonstraty- 
viškai atsisakė dekleraciją 
priimti ir A. L. Tarybos pa-: 
siuntinius išvadino maišti- Į 
ninkais. štai rusų. valdžios 
oficijalio atstovo atsakymas 
į p. M. Yčo išreikštą ir 'be ‘ 
abejonės’ — viltį T

Beto, Yčas meluoja sve
timtaučių spaudai ir tame, 
buk jis „su savo draugais 
durnoj” jau „užtikrinęs Lie
tuvai pilną politišką autono
miją.” „Naujoji Lietuva” 
jau nesykį rašė, kad paduo
tas kadetų frakcijai Yčo 
sumanymas apie Lietuvos: 
autonomiją iki šiol da nebu
vo pajudintas. Tuo tar
pu gi ministeriai ir kiti val
džios šulai apie Lietuvos • 
paliuosavimą nė girdėt ne
nori O juodašimčiai, ku
rie valdo visą durną, nesą-: 
nai da reikalavo visas pak-' 
raščių tautas, taigi ir Lie- 
tuvą, surusinti. Ir viso to 
akyvaizdoje YYas drista 
skelbti, kad Rusija jau vis
ką Lietuvai yra padarius ir 
autonomiją užtikrino, tik 
jus, sąjungininkai, paves- 
kit Lietuvą į Rusijos ran
kas. Tikrai ’kaziono’ žmo
gaus kalbą.

KA SAKO „LAISVĖ” 
APIE „KOVĄ.”

Iš visų socialistiškų laik
raščių, tarp „Kovos” ir 
„Laisvės” iki šiol, palygina
mai, buvo da neprasčiausi 
santikiai. Kuomet „Kova” 
siundė sąjungiačius ant 
„Keleivio”, kuomet ji nuola
tos kabinėjasi prie „Naujie
nų”, tai „Laisvė”, anot 
„Naujienų”, mėgino tik tai
kintojos rolę lošti. Bet nu
sibodo jai toji rolė ir vienam 
paskutiniųjų savo numerių 
ji rašo:

“Nenoriai mes imame plun
ksną į ranką, bet imti tu
rime. Mes turime pasakyti 
kartų teisybės žodį to laikraš
čio redakcijai, prie kurio 
'Laisvė' gana arti stovėjo 
ir stori. Turime omenyje 
musų draugę 'Kovą’.

“Nėra to ’Kovos’ nume
rio (ir juo toliau, tuo dau
giau) kur šiokiu ar tokiu bu
du nebūtų užkabinėjama 
'Naujienos’, 'Keleivis’, o 
dabar jau ir ’Laisvė’. Ypa
tingai smarkus ginčiai prasi
dėjo prieš ir po lietuvių die
nai. 'Keleiviui’ tai jau sta
čiai primetama, kad jisai 
darbininkus iš kelio veda. 
'Laisvė’ taip pat, girdi, per
daug apie trečdalius kalbanti 
ir tuo budu prisidedanti prie 
darbininkų suvedžiojimo. Su 
'Naujienom’ jau senai 
eina peštynės. Drg. Kapsu
kas taip ir pasakė, kad, girdi, 
visokiems 'vienybės daryto
jams’ nuo jo kritikos sveika 
nebus.

“Tiktai viena ’Kova’ pri- 
skaitoma prie nuosekliųjų, 
nei biskučiuką iš kelio neiš- 
krypstančių laikraščių. Tik 
ji viena esanti, girdi, principų 
dabotoja, tik ji viena einanti 
kairiuoju keliu, tik ji viena 
esanti pastovi ir tikrai tarp- 
tautiška.

"Kadangi pati save begir- 
dama musų kaimynė ir saiko 
pritruko, kadangi ji įsitaisė 
pas save skalbyklą, kur kiek
vienas gali skelbti 'Laisvės', 
'Keleivio’ ir 'Naujienų’ 
skalbinius, tai ir mes bandy-

sime pažiūrėti, ar ištikruju 
'Kova* tokia revoliucij oriška 
ir tokia nuosekli.”

Čia „Laisvė” prirodo, kad 
per Lietuvių Dieną pati 
„Kovos” redakcija su drg. 
Kapsuku priešakyje dau
giau politikieriavo, daugiau 
slydo nuo tiesaus kelio ir 
daugiau klaidino darbinin
kus, negu kas nors kitas. 
Nes Pildantysis Komitetas, 
siųsdamas į WilkesBarrių 
konferenciją d. Kapsuką su 
Stasiulevičium, aiškiai bu
vo įsakęs jiems laikytis ši
to nutarimo:

“Mes negalime rinkti aukų 
į bendrą fondą su jį paturin- 
čiomis organizacijomis užtat 
mes proponuojam kad kiek
vienas fondas rinktų skyrium 
aukas ir tuo vaduoties mes 
pavedam savo atstovam.“ 
Bet ar d. Kapsukas laikė

si šito nutarimo? Kur tau!
‘Vos spėjo d. Kapsukas 

sugrįsti namo iš Wilkes Ba
rrio, kaip 'Kovos' Nr. 34 jau 
užgiedojo politikierišką gies
mę apie penktadalį.“

Drg. Kapsukas stačiai 
agitavo „Kovoj”, kad socia
listai dėtųsi su klerikalais, 

• jei tik —
“Centralinis Komitetas 

penktą dalį visų surinktų au
kų pasiųstų Agronomijos 
draugijai.” (“Kovos“ N. 34.) 
Todėl „Laisvė” klausia:

”Ar supranta dabar ’Ko
va’, kas pasėjo socialistų 
tarpe pirmą sėklą apie vie
nybę lietuvių dienoje? Ji 
pati. Ir jeigu kas kaltas 
darbininkų klaidinime (jos 
pačios žodžiais tariant) tai 
ji pati. Nes ji pati, o ne kas 
kitas, laužydama Pildančio 
Komiteto įsakymą, nusirito 
prie vienybės, prie penktada
lio.“

I

drg. Kapsuko 
beveik niekas 
prie Lietuvių

valdykite. Mes patariam 
jums muštis į krutinę ir šau
kti: musų kaltybė, musų kal
tybė, musų didžiausia kalty
bė! Ir kada jus pasirodysit 
ant tiek vyriški, jog prisipa- 
žinsit, kad klydot, kad svy- 
ravot, kad net Pild. Komiteto 
įsakymą laužėt, kad Phila- 
delphijoj, savo centre, buvot 
visiškai apsileidę, tuomet gal 
ir mes patikėsime, kad jus 
dar galite būti nuoširdus.“

Brewing
Už tos 

bravorai

GERAI PASAKYTA.
”Kova” labai nedraugiš

kai norėjo pasityčiot iš „Ke
leivio”, kam tas patalpino 
saliunų apskelbimą. Už tą 
neapgalvotą išsišokimą jai 
gerai užtepė „Laisvė”, kuri 
liepia pasižiūrėti į šiuos fak
tus:

“Bostone eina kairiųjų lat
vių socialdemokratų laikraš
tis ’Stradneeks’. Drg. Kap
sukas labai augštai stato tą 
laikraštį. Mes tyčia paėmėm 
kelis ’Stradneeko’ numerius. 
Ogi žiūrim — didelis Boyls- 
ton Bottling Companijos ap
skelbimas, kur rekomenduo
jamas koks tai ’Haffenref- 
fero’ alus. O greta to apskel
bimo, labai žymioj vietoj, ki
tas didelis Burhard 
Comp. apskelbimas, 
rųšies apskelbimus 
gerai užmoka.

“Dabar, koviečiai, jeigu jus 
esate nuoseklus vyrai, tai ne- 
nuslyskit nuo tiesaus kelio ir 
meskit nors kelis akmenis ir 
į ’Stradneeką’.

“O gi vėl kitas kairiųjų so
cialistų organas ’New Yorker 
Volkszeitung*, apie kurį drg. 
V. Kapsukas irgi labai geros 
nuomonės. Tas dienraštis 
veik kiekvienam numery tal
pina bravorų ir saliuninkų 
skelbimus.

“Taigi, dabar draugai kovie
čiai, duokit vėjo ir tiem biz
nieriam, kam drįsta žvejoti 
pinigu.

“Rusų socialistų ’Novv 
Mir,’ (kuriame ir pats drg. V. 
Kapsukas rašo), veik kasdien 
rekomenduojamas koks tai 
unijinis alus.

“Bet ką čia šnekėti apie 
’Strahdneeką’, apie ’Volks- 
zeitung’ ir apie ’Novy Mir’. 
Ogi paimkite tą pačią ’Kovą’, 
atsiverskit septintą puslapį, 
gerai pasidairykit ir atrasit 
riebų, kaip gerą lašinių pal
tį, tūlo Cartuno apskelbimą, 
kur pri siūloma įvairios rų
šies ’aizopo* gėrymėliai.

“Na, dabar ’Kovos’ redakci
jai jau nieko kito nelieka, 
kaip pasekti pavyzdį tos un- 
teraficierienės, kuri pati sau 
kailį išpėrė.

“Mes labai atsiprašom ’Ko
vos’ redaktorių, kad sugaiši- 
nom jiem valandėlę brangaus

Bet kada 
ir „Kovos” 
nepaisė, o 
Dienos pradėta rengtis kaip 
kur išpuolė; kada vietomis 
socialistai susivienijo su ki
tomis srovėmis daug geres
nėmis išlygomis, negu drg. 
Kapsuko „penktadalis,” tai 
drg. Kapsukas tuomet pra
dėjo rėkti per „Kovą”, kad 
tokia vienybė darbinin
kams reiškia pragaištį. 
Ypač jis pradėjo užsipuldi
nėti ant „Keleivio” ir bos
toniečių, kurie susitaikė su 
kitomis srovėmis dusyk ge
resnėmis išlygomis, negu 
drg. Kapsukas norėjo. „Ko
va” staigu „permainė fron
tą” ir pradėjo agituoti, kad 
socialistai pradėtų mobili
zuoti savo spėkas ir rinktų 
aukas skyrium nuo kitų 
srovių.

Philadelphijoj, kur ran
dasi ta „neklaidingoji" 
va”, tokia „mobilizacija” ir 
buvo daroma. Kaip ji nusi
sekė, „Kova” iki šiol da ne
pranešė, bet „Laisvė” sako, 
kad —

“Philadelphijoj ta 'mobi
lizacija’ išėjo tokia nykštu
kinė, tokia prasta, kad nesi
nori ir kalbėti. Kasžin ar 
jie ten surinko kokia $50,00?

“Pasirodo, kad daug leng
viau kabinėtis prie kitų, ro- 
kuojant jų griekus, negu su- 
organizuot ką nors pavyz
dingo pas savę namie. O 
juk Philadelphijoj gyvena 
tie žmonės, kurie stato save 
pavyzdžiu visam svietui!..

‘Tatįs sulaužę Pild. Komi
teto liepimą, patįs nuslydę 
iki penktadalio, patįs pasėję 
socialistų miniose mintį, kad 
lietuvių dienoje socialistai 
gali nusileist iki minimumo, 
patįs viešai pažadėję Wilkes- 
Barriuose rupinties iš visos 
spėkos, kad tik sutartis įvyk
tų, patįs iki maiimumo ap
sileidę Philadelphijoj—kaip 
jus dar turite drąsos kaltint 
ir tą pačią ’LaiBvę’, 
matote, perdaug apie 
liūs kalbėjusi prie 
klaidinimo!

“Jeigu jau jus 
draugiškumo, tai bent susi- jo Lietuvai laisvę.

„Ko-

kad ji, 
trečda- 
žmonių

neturit

KOOPERACIJOS DELEI.
Delei „Keleivio” paragi

nimo pagalvoti apie koope
raciją Lietuvos atstatymui 
„Naujienos” sako:

“Tas, kas 'Keleiviui’ visai 
suprantama, mums kaip tik 
neaišku. Kodėl jisai mano, 
kad jo sumanymas tiktų tik 
'nepriklausomai Lietuvai,' 
kuri dagi, nežinia, ar kada 
įvyks?

“Paskui mums išrodo klai
dinga 'Keleivio' nuomonė, kad 
amerikiečių suorganizuoto
mis kooperacijomis galima 
neleist įsivyraut 'kapitalizmo 
šmėklai’ Lietuvoje. Tokių ste
buklų iki šiol dar niekur ne
buvo. Kooperacijos visose ša
lyse pavirsdavo dalelėmis ka
pitalistiškoj mašinerijoje, ir 
tik ant tiek, ant kiek jos 
įstengdavo prisitaikyti prie 
tos mašinerijos, jos turėdavo 
pasisekimo. Kur ne, tenai 
jos žūdavo.

“Mes tuo, žinoma, nesako
me, kad kooperacijos yra blo
gas daiktas. Sakome tik, 
kad jos kolkas negali atstot 
šalies ūkyje tos organizaci
jos, kurią teikia kapitalizmas. 
Panaikinus privatinę nuosa
vybę šalyje, butų kas kita.

’’ 'Keleivis' kalba apie ’mil- _
žinišką kooperaciją’ ir paduo-I mo darbą mes galim dirbti 
da 400,000 rublių, kaipo gali
mą pamatinio jos kapitalo su
mą. Na, jeigu jau tokia su
ma yra pakankamai 'milži
niška', kad prašalinus iš Lie
tuvos atstatymo darbe kapi
talizmą, tai mes nežinome, 
kokiu sau įsivaizdina 'Kelei
vis' tą atstatymo darbą.”

Turim paaiškinti, jog 
„Keleivis” ir nemanė, kad 
tokia kooperacija kokius 
stebuklus darytų, kad ji 
užkirstų kelią kapitalui. 
Mes tik sakėm, kad reikė
tų daryti viską, kad kaip 
galima daugiau pramonės 
darbininkai paimtų į savo 
rankas.

„Naujienoms” išrodo juo
kinga, kad su 400,000 rub. 
butų galima atstatyti Lietu
vą. Bet tas juk buvo pasa
kyta tiktai pavyzdžio delei. 
Pagalios ir 400,000 rublių 
netokia jau maža suma, kad 
nebūtų galima pradėti dar
bo. Su 400,000 rublių gali
ma suorganizuoti gana pla
tų statymo darbą; galima 
užpirkti apsčiai girios, įsi
taisyti lentų piovyklą, plyt- 
nyčią ir kitokios medegos 
gaminimo dirbtuvę. O pra
dėjus dirbti pinigai juk tu
rėtų grįžti. Taigi 400,000 
rublių čia reikalingi ne Lie
tuvos atstatymui, tik įsitai- 
symui įrankių ir užpirkimui 
žalios medegos.

Suprantama, sunku tokią 
kooperaciją sutverti, kuri

■;jam 
naujų rinkų”, kadangi 
„silpnesnės valstybės ir tau-

nėra šiame atsitikime prasi
žengimu prieš principas. —* .
Lietuviu Soc. Sąjungos šuva- tos pakliūva išnaudojimui .. . «__ ___ _____t*... -J- J—lr«/4anar> "Ir***:žiavimss, kuria netik galėjo 
kalbėt, bet ir kalbėjo dideliu 
autoritetu, taip pat pripažino, 
jog lietuvių dienoj galima c- 
są tarties. Prieš šitą mu
sų užreiškimą nieks dar nie
ko nepasakė ir negali pasaky
ti.

"Mes jau sakėm ir pabrie- 
žiam dar, kad Lietuvoj mes 
remiam Agronomijos draugi
ją, kuri taip pat organizuota 
ant kompromiso (sutarties su 
kitomis sriovėmis) pamato. 
Toj draugijoj veikia ir socia
listai ir pirmeiviai ir šiaip jau 
bespalviai žmonės. Petro
grado 'Grūdas’, kurį remia 
LŠF., yra taip pat kompro
misinė įstaiga, nes ten veikia 
gal daugiau nesocialistų, ne
gu socialistų. Prieš tai taip 
pat nieks nieko nesako.

“Štai kokia buvo, tebėra ir 
bus 'Laisvės’ pozicija nuken
tėjusių nuo karės šelpimo 
klausime. Tiktai isterikas ne
galėtų to suprasti.”

Na, o „Keleivio” pozicija 
ar ne tokia pat? "Keleivis" 
dar tankiau ir aiškiau pa- 
briežia, kad politikos darbe 
vienybė negalima, bet šelpi-

ir su kitomis srovėmis. Te
čiaus kada Lietuvių Diena 
davė bendram šelpimo dar
bui progos ir kada „Kelei
vis” pradėjo jį remti, tai 
„Laisvė” užėmė kaip tik 
priešingą poziciją. Ji aiškiai 
pabriežė, kad vienybės ne
gali bnt net ir šelpimo dar
be.

Pagalios mes skaitėm 
Brooklyno konferencijos 
rezoliuciją, po kuria pasira
šę veik risi draugai iš „Lai
svės”. Ir toj rezoliucijoj 
taipgi aiškiai pasakyta, kad 
vienybės šelpimo darbe ne
gali būt.

Vadinas, sykį „Laisvė” 
pritaria bendram šelpimo 
darbui, kitą sykį — ne. To
dėl tvirtinti, kad jos pozici
ja šitam klausime visuomet 
buvo „išlaikyta vienoj lini
joj”, mums rodosi, truputį 
nenuosaku.

MIRĖ JAU 60,000 LIETU
VIŲ PABĖGĖLIŲ.

Poni Bulotienė gavusi 
nuo „Žiburėlio” iždininko F. 
Keinio laišką, kuriame pra
nešama, kad pereitą žiemą 
nuo šalčio ir bado išmirė 
30 nuošimčių lietuvių pabė
gėlių.

Kadangi iš viso lietuvių 
pabėgėlių iš pradžios buvo 
skaitoma j 200,000, tai 30 
nuošimčių iš tos skaitlinės 
reiškia 60,000 žmonių. Va
dinas, liko 140,000. Jeigu ir* • • J ~jmn uuiac, nnv a-xv,wv. ii

laiko, bet jeigu jau jie turi galėtų atstatyti visą Lietu- ’šią žiemą išmirs apie trečia
laiko švaistyties po ’Keleirio’ va. j
apgarsinimų lauką, tai var- įveikti visko, tai da nereiš- 
dan nuoseklumo ir vardan - - - - -
šventos liogikos (kurią musų, 
sesutė taip brangina) mes pa- i 
tariame jai pasiskaityt pono1 
J. Cartuno apskelbimą apie 
gerą vyną, alų ir kitus gėri-‘ da kapitalizmas atgyventi 
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Bet jeigu negalima dalis, tai iš 200,000 pabėgė- 
lių beliks tik apie 94,000.

kia, kad jau ir visai nerei
kia nieko daryti.

„Kova” apie koperaciją 
nei kalbėt nenori. Jos nuo-

KURLINK JIE 
KELIAUJA?

Kada „Keleivio” redakto-i a v ivaaa įveieivio reu<xts.vu- 
mone, pirma Lietuvoje turi „us andaį per prakalbas

didžiųjų”, kadangi „karei
vio batas mindžioja vieną 
po kitos mažasias valstybes, 
trempia jų nepriklausomy
bę ir verčia į griuvėsių krū
vą,” tai viso šito akyvaizdoj 
„socialistai negali statyti 
savo obalsiu” nepriklauso
mos Lietuvos kūrimo.

Ir po šitokia rezoliucija 
pasirašė keliolika sąjungie- 
čių. Kur buvo tų draugų 
liogika, mes negalim supra
sti. Šitokių dalykų iš socia
listų lupų iki šiol turbut nie
kas nebuvo girdėjęs. Kada 
tokią mintį paskelbė anais 
metais redaguojamoj savo 
„Draugijoj” klerikalų va
das kun. Dambrauskas, tai 
pasipiktino visa pažangioji 
beturiu spauda. Amerikie
čių socialistų laikraščiai jį 
net „caro burdingierium” 
užtai pavadino.

Dabargi tą patį užgiedojo 
ir drg. Kapsukas su savo 
šalininkais. Skirtumas tarp 
drg. Kapsuko ir klerikalo 
Dambrausko yra tik argu
mentuose. Vienas sako, 
kad mes neprivalom reika
lauti nepriklausomos Lietu
vos, nes mes neturim teisės 
iš viešpaties caro kokių 
nors palengvinimų reika
lauti, o kitas sako, kad mes 
neprivalom to reikalauti, 
nes caro valdžiai musų ge
rovė nerupi. Bet konkliuzija 
čia ta pati: silpnesnė tauta 
turi būt stipresnės tautos 
vergioj.

Einant tuo pačiu keliu to
liaus, mes turėtume prieiti 
prie to, kad socialistai ne
privalo rūpintis ir darbinin
kų būrio pagerinimu, nes 
viešpataujančios klesos tam 
yra priešingos.

Einant tuo keliu da to
liaus, mes turėtume priei
ti prie to, kad ir revoliucija 
Lietuvoj buvo nereikalin
ga; kad bereikalo amerikie
čiai dėjo aukas jai remti, 
nes tokiai didelei valstybei, 
kaip Rusija, Lietuvos laisvė 
nerupi. Laikydamiesi to
kios „liogikos”, mes būtinai 
visur ir visados turėtume 
tėmyt, ar musų judėjimui 
nepriešingi kapitalistai ir 
didžiųjų valstybių politika. 
O kadangi viešpataujančios 
klesos laekvienam musų 
žingsniui priešingos, tai 
mums nieko daugiau nelie
ka, kaip tik susukti savo ve- 
liuką ir palaidoti visą savo 
idėją. Nereikalinga tuo
met ir Lietuvos Social-De- 
mokratų Partija, kurią drg. 
Kapsukas atstovauja, nes 
nepriklausomos Lietuvos 
obalsio socialdekratai sta
tyt negali, o socializmą vy
kinti dar peranksti, nes 
drg. Kapsukas žino, kad 
„pirma Lietuvoj turi įvykti 
kapitalizmas” (jo paties žo
džiai).

Taigi pasakykit, draugai, 
kurlink jus važiuojat?

mus. Gal tuomet nurims jūsų 
širdis ir jus... liausitės var
toję panašius polemikos įran
kius. Tokiais polemikos įran
kiais negalima sustiprinti 
kairiųjų socialistų pozicijos. 
Mes išreiškiame savo pasigai
lėjimų, kad Sąjungos orga
nas, kuris turėtų būt pavyz
džiu kitiems laikraščiams, 
griebiasi panašių kovos įran
kių.”

Pasakyta gerai ir pasa
kyta tiesa, bet ar ”Kova” iš 
to nors kiek pasimokins?

Masažistas Bielskis su 
kun. Augustaičiu įteikė 
Wilsonui ir kaikuriems am
basadoriams Washingtone 
klerikalų „tarybos” vardu 
„Lietuvos Neprigulmybės 
Deklaraciją.”

Klerikalai kiša savo dvi- 
lekį detlo, kad likus Lietu
vai neprigulmingą jie galė
tų girtis, kad tai jie iškovo- • ▼ • i __

savo laikus. Tokia nuomo
nė, žinoma, žemiau kriti
kos.

TRUPUTĮ NENUOSAKU.
Pirmutiniam šių metų 

numeryje „Laisvė” apie sa
vo poziciją šelpimo klausi
me rašo:

” 'Laisvės’ pozicija Lietu
vos šelpimo klausime buvo 
visuomet nuosekli, išlaikyta 
vienoj linijoj. Dar prieš vi
suotiną Seimą Brooklyne mes 
pasakėm, kad politikoj nėra 
vienybės ir nusileidimo. Tą 
pat mes sakom ir šendien. 
Bet šelpimo darbe, tame taip 
vadinamame mielaširdystės 
darbe, mes ir prieš Brookly- 
no seimą, ir per seimą, ir po 
seimui ir laike Wilkes Barrio 
konferencijos ir laike Chica
gos suvažiavimo sakėm ir sa
kom, kad, esant reikalui, ga
lime daryti sutartis su kitų 
sriovių žmonėmis. Kompro
misas, tinkamam pavydale,

Brightone pasakė, jog užsi
mezgusi srovių vienybė turi 
pasilikti ir po Lietuvių Die
nos, tai „Kova” tuojaus su
šuko: kurlink ”Keleirio” re
daktorius važiuoja.

Bet dabar „Keleiviui” pri
sieina paklausti: kurlink 
patįs „koviečiai” važiuoja?

Štai jie pradeda jau skel
bti, jog lietuviai neprivalo 
reikalauti Lietuvai nepri
klausomybės. Pirmu syk ši
tą mintį mes pastebėjome 
Brooklyno konferencijos 
rezoliucijoj, bet ji tenai bu
vo tokia neaiški, taip nedrą
siai išreikšta, kad mes ne
matėm reikalo viešai apie 
ją ir kalbėti. Bet štai Phi- 
ladelphijos „inteligentų pa
sikalbėjimas”, kuriame 
viešpatavo drg. Kapsuko 
dvasia, šitą mintį išreiškė 
jau visai aiškiai. Girdi: ka
dangi „kapitalistinės vals
tybės viena už kitos stengia
si pagrobti kiek galėdamos 
daugiau naujų kraštų ir

”Lietuva” pataria lietu
viams trumpinti savo pa
vardes, atmetant nuo jų 
lenkiškas galūnes. Taip mat 
jos redaktorius padarė: 
nupjovė Balevičiui vuodegą 
—ir išėjo Balutis.

Bet jeigu jau jam taip pa
tinka aiškus ir tikri vardai, 
tai kodėl iš Balučio nepada
ryti Balą?

„Naujienos” pastebi, kad 
sąjungiečiai rašo rezoliuci
jas ir giria Kapsuką, kad jis 
puikiai veda „Kovą.” Bet 
pats Kapsukas nesenai da 
rašė škotiečiams, kad sąjun
giečiai labai nesusipratę. 
Ir tame buvo jo tiesą. Jei
gu sąjungiečiai butų dau
giau susipratę, jie visai 
priešingas rezoliucijas ra
šytų.

Prof. Gnaiba.

Sunku pasitikėti tuomi, 
keno praeitis juoda.
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tų mokesčių negal turėti 
balso valdybos rinkimuose. 
Taipgi nutarta iškolektuoti 
mokesčius ir iš tų narių, ku
rie neužsimokėjo iki $5.00, 

Į kad tapti pilnu draugovės 
i nariu.

Tokie draugovės įstatų 
pildymo reikalavimai labai 
nepatiko tūliems atžagarei
viams.

Jie prieš tai spardėsi vi
som keturiom, bet didžiuma 
nutarė laikyties konstituci
jos, o kas jai priešinasi ne
gal būt draugovės nariu.

Turbut musų tautinin
kams tautos kultūros kėli
mui užtenka smuklių. Be 
mokesčių juk namo neužlai- 
kysl Nairietis.

GARDNER, MASS. 
Prakalbos ir abelnas musų 

krutėjimas.
Sausio 1 d. įvyko moterų 

dr-tės „Birutės” surengtos 
prakalbos. Kalbėjo F. J. Ba
gočius. Prakalba buvo vien 
tik apie moteris ir mote
rims. Tik gaila, kad tų mo
terų prakalbose buvo visai 
mažai. Mat nauji metai, 
ką čia rupinties savo atei
ties reikalais, jeigu yra 
stiklelis ant stalo.

Gruodžio 7 d. LSS. 89 
kuopa statė scenoje kome
diją „Bombą”. Šis veika
las Gardneryj jau antru 
kartu buvo lošiamas.

Gruodžio 24 LSS. 89 kp. 
svetainėje atsibuvo fėrai, 
kurie davė 104 dol. pelno. 
Daugiausiai tam pasidar
bavo drgg. B. Čemauskas, 
Berusius, Nalivaika, Ray- 
nis ir Josiakas.

Tą pačią dieną iš Athol, 
Mass. atvyko Gardnerio 
lenkų bažnyčion kun. Meš
kauskas ir bandė diskredi- 
tuot socialistus melais iš 
”Draugo” 45 num., t y. apie 
tą nelaimingą gardneriečių 
jaunimo nakvynę Fitchbur- 
ge. Kada kunigas pradėjo 
raudoti, prie ko jaunimą 
priveda socialistai ir jų 
mokslas, tūla moteris atsi
liepė bažnyčioj: „Neme
luok, mano duktė niekad 
nebuvo ir nėra socialiste!” 
Šitas drąsios ir matomai 
daug doresnės už kunigus 
moteries užredškimas buvo 
kibiru karšto vandens ant 
galvos dvasiško tėvo. Žino
ma, moteris katalikė šitaip 
priparodydama kunigų me
lus tatai darė ne dėlto, kad 
apgynus socialistus, bet bi
jodama, kad kunigas nepri- 
skaitytų jos duktės prie be
dievių. Bet faktas faktu 
lieka, kad kunigai yra me
lagiais.

Sausio 5 d. įvyko vietinės 
lietuvių kooperacijos meti
nis susirinkimas. Pasirodė 

jiems akis matant savo že- negerų dalykėlių iš kopera- 
mus darbus, pradėjo reika-'cijos gaspadoriaus pusės, 
laut prirodymų. H. Staupa bet susirinkimas leido gas- 
(sandarietis) pasakė, kad padoriui negerumus patai- 
7 vardo aMermonas jam sa- syti ir reikalus įsakė tvar
kęs, jogei buvo pora ypatų kiau vesti. Kooperacijos 
pas majorą ir skundė L. š. stovis neblogas.
Fondą, bet jis nežinąs tų: Sausio 7 d. LSS. 89 kuopa
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KORESFONDEKCUOg
MONTELLO, MASS. 

Užbaigiant Lietuvių Dieną.
Nedėlioj, 31 gruodžio bu

vo visuotinas lietuvių susi
rinkimas, kuriame Lietuvių 
Dienos veikiantysis Komi
tetas išdavė savo raportą. 
Iš raporto matosi, kad čio
nai surinkta aukų $2743.09. 
Prie tos sumos nepriskaity- 
ta da LSS. 17 kuopos auka 
5 dol., kuriuos šiame susi
rinkime kuopa aukavo.

Lietuvių Dienoj visi lie
tuviai, ypač pirmeiviai, dar
bavosi, kad kuodaugiausiai 
aukų surinkus. Daugelis 
pirmeivių ir geros valios 
katalikų aukavo savo die
nos uždarbį. Kiti vargo, 
kolektuodami pinigus. Kai 
kurie visą dieną automobi
liais kolektorius važinėjo. 
Bet nieks jų nepasiskaitė 
sau už už darbą; aukavo jį 
alkstantiems broliams Lie
tuvoje. Tik vienų vienas 
vyčių generolas J. Rama
nauskas paskaitė sau už 
„tris” sugaištas dienas $15! 
Į tris dienas uždirbti 15 do
lerių tai geras uždarbis vai
kėzui.

Po raportų sandariečiai 
pasiūlė susirinkimui priim
ti jų rezoliuciją, kad visos 
srovės ir tolesniai veiktų 
vienybėj. Bet Montellos 
progresyvė visuomenė žino
dama, kaip tie vienybės siū
lytojai pasielgė prieš Lietu
vių Dieną su L. Š. Fondu, 
savo šmeižtais skusdami jį 
miesto valdžiai — siūlomą
ją sandariečių rezoliuciją 
atmetė.

Antrą rezoliuciją pasiūlė 
A. V. (taipgi sandarietis), 
kad monteUiečiai užprotes
tuotų prieš „Keleivį”, kam 
jis savo 47 numeryje iš
spausdino apie „tūlų šnipu- 
kų” darbus, būtent skundi
mą L. š. Fondo vietinei 
miesto valdžiai, kad toji ne
duotų leidimo per Lietuvių 
Dieną rinkti aukas L. Š. F. 
vardu. Kadangi iš publikos 
tuoj prirodyta, jog kas bu
vo „Keleivyje” rašyta, tas 
yra tikru faktu, tai ir ant
ras sandariečių pasiūlymas 
nupuolė. Klerikalai su tau
tininkais, kad šiek-tiek at
aušinus gėdą, kuri kaitino-

ROCHESTER, N. Y. 
Lietuvių judėjimas.

Gruodžio 31 d. LSS. 7 kp. 
statė scenoje veikalą ”Du 
Broliu”.

Šis veikalas labai sujudi
nantis ir pamokinantis. Lo
šėjai savo roles atliko gerai. 
Musų lietuviams taip ir pri
mena tą su tėvais ir drau
gais persiskyrimo valandą, 
tą tėvų troškimą vaikams 
laimės, močiutės ir tėve
lio laiminimą ir jų ašaras, 
žodžiu sakant ta scena, tai 
veidrodis, kuriame kiekvie
nas musų matome savo pra
eitį. Visai nestebėtina, 
kad iš publikos kuone kiek
vieno akyse matomos aša
ros, o veide gilus susijudi
nimas. Tolesnis Zenono ir 
Rapolo Amerikoj gyvai at
vaidinti gyvenimo keliai 
yra gražiausiu pamokini
mu musų žmonėms, nes gy
vais paveikslais parodo 
prie ko priveda Zenoną jo 
pasirinktas gyvenimo bū
das ir kurlink nuveda Ra
polą tas kelias, į kurį ji pa
stato aplinkybės ir žmonių 
tamsumas bei godumas ir 
girtuokliavimas.

Veikalas vertėtų visur 
lošti ir dagi ne vieną sykį jį 
lošti, nežiūrint, kad ir nevi- 
sur galima tinkamą veika
lui sceneriją gauti. Pav. 
teismo sceneriją. Bet ge
riau pridėti keliatą dolerių 
ir tą sceneriją parūpinti, 
negu kad lošti „Žydus sta
linėje” ar tiems panašius 
šlamštus, iš kurių musų vi
suomenei jokios naudos ne
gali būti apart tuščio juoko 
ir antisemitiškos agitacijos. 
”Du Broliu” rochesterie- 
čiams nusisekė. Publikos 
susirinko pilna svetainė ir 
kas svarbiausia išsinešė ge
rus įspūdžius. Kuopai dagi 
liko ir gražaus pelno.

Tamsos apaštalas savo 
bažnyčioje irgi pasidarba
vo, kad pubHkos butų kuo- 
daugiausial Mat kuo labiau 
jisai žmones draudžia švies- 
ties, tuo labiau žmonės tos 
šviesos siekia. Juo labiau 
draudžia lankytis į pirmei
vių surengtus vakarus, tuo 
pirmeiviai turi geresnes pa
sekmes. Nes žmonės pra
deda pažinti kas jiems gero 
velija, o kas trokšta juos 
tamsybėj ir skurde laikyti

Gruodžio 30 d. LSS 7 kuo
pa turėjo maskaradinį ba
lių. Badius puikiai nusise
kė. Už kostiumus dovanas 
laimėjo A. V. Balcerienė, 
antrą G. Povilionienė ir 
trečią F. S. Thompson.

Kuopai vakaras taipgi 
davė pelno.

f žaibas.

lerius su viršum. Lėšoms 
padengti surinkta aukų 4 
dolerius su centais. Tarpe 
aukų buvo 1 doleris, paau
kautas p. Dargio, kuris ma
tomai prijaučia darbininkų 
kovai už geresnę žmonijos 
ateitį. Aukautojams taria
me ačiū.

Tos pat dienos vakare d. 
A. Bielskus kalbėjo anglų 
socialistų surengtame vie
šame susirinkime. Reikia 
pridurti, kad ateityje gali
ma tikėtis iš d. A. Belskaus 
gabaus oratoriaus.

Sakalėlis.

ypatų vardų. Vadinas, patįs laikė savo metinį susirin-! 
prisipažino. Publika gar- kimą. Iš valdybos raportų 
džiai nusijuokė. Sandarie- matosi, kad kuopa per pra- 
čiai labai nepatenkinti pub- eitus metus nesnaudė. Bu

vo surengta 8 tarptautinės 
prakalbos; 7 diskusijos; 3 
koncertai; 5 paskaitos; 3 
teatrai; visos tos pramogos 
ir propaganda lėšavo 800 
dolerių. Vadinasi, kuopa 
darbavosi.

Delei dabartinių ginčų 
socialstų spaudoje kuopa iš
nešė atsakančią rezoliuci
ją,pasmerkdama tuos be
reikalingus ginčus ir nu
peikdama tų ginčų sukur- 
stytoją.

Vietos socialistų tarptau
tinė taryba pradėjo dar
buotis, kad išgavus sociali
stams leidimą statyt sa
vuosius kandidatus į miesto 
valdininkų vietas. Socialis
tai tąjį savo darbą mano 
varyti bendrai susidėjus su 
darbininkų unijomis.

LSS. 89 kp. reporteris.

likos sprendimu užreiškė 
pasiusią rezoliuciją ”Kelei- 
vin”, o jeigu netalpins — 
trauksią teisman.

Rožinis balius.
Vietos Moterų Prog. Susi

vienijimo 22 kuopa 30 gruo
džio turėjo „Rožių balių”. 
Balius gerai pavyko ir kuo
pai atnešė $34.85 pelno. 
Progresistės dabar jau drą
sios ir energingai pasiryžu- 
sios darbuoties tolesniai sa
vo ateičiai. Linkėtina kuo- 
geriausių pasisekimų.

Taut Namo Draugovės 
nutarimas.

Sausio 2 d. Taut Namo 
Draugovė savo susirinkime 
nutarė laikyties savo kon
stitucijos. kuri reikalauja, 
kad nariai mokėtų po $1.00 
metams. Neužsimokantis

MUSKEGON, MICH. 
Prakalbos.

Gruodžio 31 d. įvyko čia 
LSS. 246 kuopos surengtos 
didelės su pamarginimais 
prakalbos. Kalbėtojų buvo 
net 3 iš Grand Rapidso.

Drg. A. Belskus pirmoj 
savo prakalbos temoj kalbė
jo apie literatūros vertę ir 
jos reiškimą žmonijos gy
venime. Antroj temoj: apie 
darbo žmonių padėjimą ir 
kapitalizmo žvėriškumus, 
iš ko žmonijai išeiti galima A««^ L«1L, -* — .

J, 
PAPOSIA, WYO.NEW HAVEN, CONN. 

Fėrai Tautos Namams 
statyti

Nuo 30 d. gruodžio iki 
sausio 6 d. čionai buvo fė
rai surengti Lietuvių pro- 
gresyrio Kliubo Tautos 
Namo naudai.

Tautos Namo New Have- 
ne reikalingumą atjaučia 
visi čianykščiai lietuviai, 
bet pradžią padarė minėtas 
kliubas, surengdamas fė
rus,. kad surinkus kiek pini
gų ir pradėti gerą sumany
mą gyveniman vykinti.

Fėrai nusisekė. Žmonių 
atsilankė gana daug Ir fė
rai davė gražaus pelno.

New Havene lietuvių pri- 
skaitoma apie 4,000, taigi 
toks žmonių skaitlius, be 
abejonės, gali pastatyti sau 
namą, kur galėtų laikyt sa
vo riešus ir draugijų susi
rinkimus, rengti vakarus ir 
prakalbas, o tie pinigai, ku
riuos dabar už svetaines 
reikia išmokėti jau pasilik
tų lietuvių kišenėse ir turė
tų namą, iš kurio jų nieks 
negalėtų varyt. Be to da
bar ir nusisamdyti svetainę 
čionai gana neparanku ir 
dėlto mokslo šviesos spin
duliai prie musų neprieina. 
Iš to gal būt džiaugėsi tik 
musų dvasiškas piemuo, nes 
kada kilo sumanymas sta
tyt Tautos Namą, kada 
kliubas surengė fėrus, tasai 
tamsos apgynėjas jau pra
deda šaukti savo ištiki
moms avelėms, kad savo 
rankų nepridėtų prie 
„šliuptarnių darbo”, kad 
neitų į fėrus, nes kitaip jis 
nepriimsiąs į spaviednį. Su
prantama, tokie žiopliški 
grūmojimai pas išmintin
gesnius ir protaujančius 
žmones tik juoką pagimdo, 
bet yra ir tokių žmonių, ku
rie tam nešvariam pieme- 
nio darbui pritaria ir ardo 
lietuvių vienybę ir prakil
nų darbą. Nejaugi lietu
viams ne laikas pagalvoti 
kam reikalingi mums tie 
piemenis, kurie melais iš 
žmonių išvilioja pinigus ir 
už tai stengiasi tuos žmo
nes laikyt tamsoje 
guose?

* • •

Pastaruoju laiku darbai | 
čionai susilpnėjo. Ginklų 
dirbtuvės pridarė jų dau
giau negu reikia, todėl šim
tus darbininkų jau atleido. 
Ypač tie, kurie paskatin
ti „gerais uždarbiais” atva
žiavo iš kitur su šeimynom, 
netekę darbo atsiduria ga
na blogam padėjime.

Kitose išdirbystėse mo
kama po 22 ar 20 centų už 
valandą darbo. Su šitokiu 
uždarbiu prie šiandieninio 
pragyvenimo brąngumo ne
galima nuvyti skurdo vilką 
nuo savo durų.

Taigi lai nieks nevažiuo
ja į čia darbo jieškoti.

Spindulys iš Ridikų.

WILKES-BARRE, PA.
Miestas ir gyvenimo 

sąlygos.
Wilkes-Barre, kaip sako, 

yra gražiausias miestas kie
tųjų anglių rajone. Guli 
tarp kalnų per 3—4 mylias 
gražioj lygumoj ant kranto 
plačios upės. Vidurys mie
sto švariai užlaikomas ir 
turtingai išrodo. Pakraš
čiais medinėse triobelėse gy
vena darbininkai.

Daugiausiai darbininkų 
dirba anglių kasyklose. Tų 
požeminių vergų, kaip patįs 
mainieriai save vadina, pri- 
skaitoma čia į 20 tukstan- v • cių.

Darbo sąlygos gana blo
gos ; darbas pavojingas, 
nuolatos gręsia pavojus 
mirties bei sužeidimų, o iš
naudojimas didelis. Darbi
ninkai turi pirkti anglies 
šaudymui paraką nuo ka
syklų savininkų ir bertai- 
nius nešties ant pečių daž
nai 2 mylias kelio po žeme. 
Darbininkai tiek apsipratę 
žiūrėt giltinei į nasrus, kad 
dažnai patįs ir įlenda į tuos 
nasrus. Pav. nešdamiesi blė- 
tinius bertainius su paraku 
ar dinamitą, susėda ant tų 
dėžių ir ruko pypkes ar ci- 
garėtus.

Apie darbo sunkumą tur
but, nereikia nei pasakot. 
Darbininkai turi prikąst ir 
prikraut anglių 4*A tono va
goną ir gauna už jį $1.56, o 
kasyklų savininkai paskui 
paima už tą vagoną anglių 
po 17 ir 20 dolerių. Ant vie
tos prie kasyklų parduodant 
anglis ima už toną nuo 
$2.15 iki $4.35. Tuo tarpu, 
kaip girdisi, dienraščiuose 
kaip Naujosios Anglijos, 
ima už toną po 12 ir 14 do
lerių. Gi darbininkas už 
iškasimą tono anglies gauna 
vos keliasdešimts centų.

Rodos, tie faktai senai tu
rėjo pertikrinti darbinin
kus, kad kasyklos, geležke- 
liai ir kiti gamtos turtų šal
tiniai neprivalo būt privati
nėse kapitalistų rankose, 
bet pačios visuomenės, te
čiaus Amerikos darbo žmo
nių klasė da labai tolima 
nuo supratimo tos taip aiš
kios ir lengvai supranta
mos teisybės.

Daugelis mainierių atei
na į darbą apsiavę batais, 
kurių tik viršeliai virvė
mis prie kojos pririšti, nes 
padų jau nėra. Kur gi jų 
tasai didelis uždarbis, ku
riuo taip paprastai giriasi 
ar girdavosi mainieriai? 
Žinoma, paprasčiausias at
sakymas būna — prageria. 
Bet kiek gali prageri tie, 
kurių vidutiniškas uždarbis 
1.50 dienai arba 450 dolerių 
metams? Kain su šeimyna 
iš tokios metinės algos pra
gyventi prie šiandien;nio 
brangumo, tai, turbut, ir

I 
I 
I

ir var-

Ginklų

M. pasveikino publiką, ap- V V * .
dėjimą ir ant galo pradėjo 
bėdavoti, kad atsirado žmo
nės, kurie susitvėrusią nu
kentėjusiems nuo karės 
lietuviams šelpti draugiją 
pradėjo šmeižti ir visokiais 
budais persekioti, — o tais 
žmonėmis esą „musų socia
listai!

„Baigdamas prakalbą 
kviečiu visus Argentinos 
lietuvius rašyties prie Ar
gentinos Lietuvių Draugi
jos Sušelpimui nuo karės 
nukentėjusių Lietuvių!” — 
Tai pasakęs musų kalbėto
jas ir pranyko nuo pagrin
dų.

Nepasakė už ką socialis
tai tą draugiją „šmeižia” ir 
„persekioja”. Publikai pasi
liko įspūdis — juokas. Gir
di, butų gerai apraudojęs 
Lietuvą, jei nebūtų atsivilkę 
socialistai, nes tuos pama
tęs vargšas nusigando ir 
nuo pagrindų pabėgo.

Aš nesuprantu, kaip tasai 
p. P. M. galėjo kviest visus 
Argentinos lietuvius rašy
tis į šventą katalikų drau
giją, jeigu tarp tų visų lie
tuvių yra ir socialistų, ku
riuos išvydęs pirmose eilėse 
sėdint taip labai, nabagas, 
persigando, kad ir savo pra
dėtos atakos ant socialistų 
neužbaigęs rovė nuo pa
grindų! Neduok Die tie so
cialistai įneitų draugijon, 
tai juk tuoj pradėtų žmo
nėms aiškint, kad draugija 
šelpia ne nuo karės nukentė 
jusius lietuvius, bet kunigus 
ir jų klebonijų šeimynas. 
Patarčiau p. Padwalskio 
klapčiukui kitusyk saugo- 
ties tokios žioplos klaidos 
Nes jeigu socialistai butų 
pakvietimą priėmę ir prisi
rašę, ką tuomet P. M. pasa
kytų tasai p. Padwalskis. 
kuris penkiolika porų škap- 
lierų ant kaklo nešiojasi 
kad apsigynus nuo socialis
tų dvasios. Tečiaus argu- 
mentuot su tokiais, kaip 
Berriso lietuvių atžagarei
vių vadovai butų bergždžias 
darbas. Žmonės visgi pama
tys kurlink jie juos veda ir 
kodėl socialistai pasmerkia 
ne tikslus, kuriais draugija 
susitvėrė, bet šelpimo būdą 
kokį draugija priėmė. Bėdi
ni musų katalikai negal su
prasti kunigėlių gudrybė-, 
kad prisidengę meilės arti 
mo kauke išnaudoja žmones 
saviems reikalams.

Po teatro ir „prakalbos’ 
sekė šokiai ir skrajojanti 
krasa.

Buvo renkamos ir aukos 
nuo karės nukentėjusiems 
tik nieks nepaaiškino, kiek 
tų aukų čia surinkta.

Genys Margas.

sakė Lietuvos vargingą pa- b muSų užmiršto kampelio.
Iš šios vietos neteko man 

matyti „Keleivyje” jokios 
žinutės, kuri musų visuome
nei praneštų apie čianykš- 
čius lietuvius bei gyvenimo 
sąlygas. Berods, lietuvių 
šioj kolonijoj randasi tik 
dvi šeimynos ir 6 pavieniai 
Daugiausia čia gyvena 
chorvatų ir italų. Kitokių 
darbų paprastiems darbi
ninkams čia ir nėra kaip tik 
anglių kasyklose, kur dirba 
virš 300 žmonių.

Lietuviai tolimi nuo savo 
tautinio bei darbininkiško 
susipratimo. Gyvena savo 
senoviniu gyvenimo budu — 
paskendę prietaruose ir sa
vo netikusiuose papročiuo
se. Prieš kiekvieną kokią- 
nors žymesnę šventę prisi
perka svaigalų, geria ir mu
šasi

Taip ir šiemet prieš Kalė
das tam mažam lietuvių bū
reliui saliuninkas vienu ve
žimu negalėjo atvežti su
pirktų svaigalų, turėjo du 
kartu vežti. Mat reikia 
gert ir gerai išsigert, todėl 
priperka ne vienai dienai. 
Kaip pradėjo gert Kūčios 
vakarą, tai gėrė iki Naujų 
metų. Kitiems ir to neuž
teko, da ėjo ir į saliunus.

Kad Paposia saliunų nė
ra, tai tokioj vietoj lietu
viam ne gyvenimas. Lietu
viai todėl apsigyvenę Hud- 
son’e, 5 mylių atstumoj nuo 
Paposia.

Hudsoną bekalėdodamas 
aplankė dukaunas tėvelis. 
Pas lietuvius gerai pasipi
nigavo, surinkdamas 85 do
lerių. Dukaunas tėvelis pa- 
dėkavojo, sakydamas, kad 
atlaikys mišes už lietuvių 
sveikatą. Aš sakyčiau: už 
lietuvių tamsumą.

Darbai čionai anglių ka
syklose eina gerai ir iš ki
tur pribuvusiam darbas ga
lima gauti, tik nėra kur gy
venti. Tamsintas.

BERISSO ARGENTINA. 
Lietuviškas vakaras.

Lapkričio 25 d. 1916 m. 
' čionai įvyko Argentinos 
| Lietuvių Draugijos nuo ka
rės nukentėjusiems lietu
viams šelpti surengtas va
karas.

Scenoje statė du veikalu: 
3 aktų dramą „Žmonės” ir 
3 aktų tragediją „Kerštin
ga meilė”. Atvaidinta nela
bai gerai, nes tūli aktoriai 
padarė gana stambių klai
dų, o beveik visiems truko 
gvvumo. Tik kaipo nuo to
kiu pat, kaip ir musų pati

vien tik tuo keliu, kurį nu
rodo socializmo mokslas.

Antras kalbėjo d. J. Bels- 
kus apie socializmo mokslą. 

: Puikiai atvaizdino jį ir pri- 
rodė, kad vienintelis darbi
ninkams išganymas yra tik 
socializmo moksle.

Trečias kalbėjo d. Thomas Pats Salamonas nemokėtų
Pulmanas, temoje: ko rei- pasakyti. C 
kalauja socialistai e /.

Pertraukose buvo dėklą- giausiai? 
rnacijų ir dainų. ...... _ ix ............. —

Ši kartą prakalbos, tainos Jose dirba iau no 25 met”S Buvo ir Prakalba. Kaslink 
ir deklamacijos padarė ant Tai seniai be sveikatos. Ne- tos prakalbos tai ii didžiu- 
musų publikos didelį įspūdį, tekimas rankos ar kojos tai liausi įspūdi padarė. Tasai 
Rengėjai todėl taria kalbė- vi*as iu ilgu metų užpelnąs, mu'u garsusis kalbėtojas

- • Q ^ar^ninkų su publika, darbo žmonių vaka 
tokia, ąiga bene bus dau- liuesu laiku pasimokinu-

šių lošti, daug reikalauti ir 
Yra darbininkų ka kasvk- negalima.

Buvo ir Prakalba. Kaslink

BROOKLYN, N. Y. 
Kooperacija.

Nors Brooklynas yra se
na lietuvių kolonija, bet ko
operacijos žvilgsniu ji atsi
likus nuo kitų daug jaunes
nių kolonijų.

Apie prieš 5 sąvaites čia 
užsimezgė kooperacija val
gomų daiktų krautuvei 
įsteigti Per tą trumpą laiką 
iau. susirašė virš 100 narių. 
Manoma, kad už poros mė
nesių ir Brooklynas galės 
pasigirt kooperatyviška val
gomų daiktų lietuviška 
krautuve.

Savo paskutiniame susi
rinkime kooperacija nutarė, 
kad narių skaičiui p a sieku" 
200 skaitlinę bus atidaryta 
krautuvė. įstojimas į koo
peraciją 1 dol. Šeras — 15 
dol.

Sekantis kooperacijos su
sirinkimas bus 18 sausio 
(January) vakare Tautiško 
Namo svetainėje.

S. T. Laurinaitis, sekr.

LAWRENCK, MASS. 
Tautininkų kovos įrankiai.

Gruodžio 27 d. čionai įvy
ko LDLD kuopos prakalbos. 
Kalbėjo d. J. B. Smelstorius. 
Prie kuopos prisirašė 6 nau
ji nariai.

Buvusiems tose prakalbo- 
seir mačiusiems kaip p. Se- 
kevičius išsišokęs, kaip Pi
lypas iš kanapių, paskui vė
žius kepė, kada kalbėtojas 
faktiškais prirodymais iš- 
parodė prie ko veda bažny
tinė ir patriotiška dailė ir 
literatūra, paprašė užmeti- 
ko, kad atsiimtų sau „me
lagio” sagutę. Patarčiau 
Lawrenciečiams pažvelgti i 
„Ateities” Nl, kaip tas bė
dinas p. M. Varguolis toles
niai meluoja apie tas pra
kalbas. Vartėtų, kad loren- 
ciečiai įsidomėtų kuo musų 
tautininkai ginasi.

Girdėjom, kad "Ateities” 
redaktorius ir į Lawrencą 
turėjo atvažiuot, kad išty
rus savo korespondentų 
singumą, kaip kadaise &singumą, kaip kadaise Mon
tviloj. Sako, kad tie ko
respondentai savo melais p. 
Rimkai perdaug košės pri- 
verda. Tik abejotina, kad 
iš tų tirinėjimų butų geres
ni rezultatai.

Mažoji Varguolė.

toiams, deklamatoriams ir 
dainininkams viešą ačiū.

Šitoks tai mainierių rvve- kalbėm net 4 minutes laiko 
nima*. “ .............................. ....... ’------

i
Klesų kova ne kurstyme 

bet darbo----------- “.;~T----- nnrm*. Miesto Gražumai ir ir nėr tą laiką tiek daug pa- neapykantos, bet darbo
Siame susirinkime kuo- gvvpnimn patogumai skirti °okė. kad kitam nebūtų už- žmonių pastangoje užimti 

tekę nri ri^os valandos lai-' poziciją, iš kurios jų buržu- _ ~ w . • . • _  _ •• __ _ V *V__ -Vipos literatūros agentas ne darbininkui U..r ..
pardavė literatūros už 4 do- r R*rk. ko/ Štai tasai musų p. P. azija negali išmušt

HARTFORD, CONN. 
Darbininkų judėjimas.

Namų statymo darbinin
kų unija savo susirinkime, 
laikytame 21 d. gruodžio 
1916 m., nutarė reikalaut 
augštčsnės algos. Ikišiol jie 
gaudavo po $4.00 į dieną, 
dirbo 44 valandas savaitėje, 
t y. po 8 vai. į diena ir su
bartomis iki niet. Nutarta 
reikalaut $5.00 į dieną arba 
621/? už valandą darbo. Al
ga sulyg nustatvto augštu- 
mo turi būt pakelta nuo 1 d. 
gegužės. Jei tas butų atme
sta, darbininkai rengiami sa
vo reikalavimus paremti 
streiku. A. J. Dix.

•»
«
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Skaitytoju Pastabos.
V. Kapsuko vedami phi- 

ladelphiečiai priėmė rezoliu
ciją, kuria užreiškia save 
esant vokiečių-rusų impe
rialistų nužemintais tar
nais. Tai jau daugiau, ne
gu social-patriotai.

tarptauti-
• «

Peržvelgkite 
nio socializmo programą, 
peržvelgkite taipgi socialis
tų tarptautinių suvažiavimų 
protokolus, prisiminkite 
sau didžiųjų socializmo mo
kytojų nuomones ir prieš 
visą tai pastatykite Kapsu
ko suredaguota ir koviečių 
užgirtą rezoliuciją Lietuvos 
neprigulmybės klausime.

Sutaikykite Tarptautinės 
dėsnius—teisė 1 *
tautai spręsti apie savo li
kimą su rezoliucijos užreiš
kimu—socialistai negali
statyti savo obalsiu neprik
lausomos Lietuvos kūrimo. 
Suderinkite Augusto Bebe- 
lio žodžius, pasakytus Tarp. 
Socialistų Suvaž. Stuttgar- 
de 1907 m.—Kiekviena tau
ta, kuri vargsta po svetimu 
jungu, nors ir tatai jai butų 
naudinga, visą savo spėką 
sudeda kovon už pasiluosa- 
vimą, atidėdama visa kita į 
šalį—su philadelphiečių re
zoliucijos užreiškimu: ka
dangi silpnesnės valstybės 
ir tautos pakliūva išnaudo
jimui didžiųjų —todėl soci
alistai netur reikalaut silp
nesnei tautai nepriklauso
mybės. Pagalios atsimin
kite V. K. pranešimą iš Eu
ropos, kad tarptautinėj soc. 
konferencijoj ir jis "ofi
cialiai” dalyvavęs, kas reiš
kia pripažinimą Lietuvos 
atskira tauta, ir sulyginkite 
su to paties V. K. dabar su
redaguota (rezoliucija—o
išvedimą iš to nesunku bus 
padaryti, kiek dabartiniai 
sąjungos vedėjai (kovie- 
čiai) žino kurlink jie važiuo
ja.

• ♦ ♦

Ginant Tarptautinės prin
cipus, reikalinga pripažinti 
kiekvienai tautai savisto
vumo teisę. Kas stoja 
prieš tautų kovą už savo pa- 
siliuosavimą, tas pripažįsta 
didžiųjų valstybių tautų 
asimilizacijos ir imperializ
mo politiką. J. B. S.

♦ ♦ ♦

Dabar turbut jau visiems 
bus aišku, kaip klerikalų 
draugija šelpia nukintėju- 
sius nuo karės lietuvius. 
60,000 jos "globojimų” pa
bėgėlių mirė jau nuo bado. 
Bet užtai klerikalai gali pa
sigirti, kad ju draugijos 
pirmininkas Yčas yra gra
žiai nusipenėjęs. Būda
mas andai Nevv Yorke jisai 
gyveno Waldorf Astoria 
hotelyje ir mokėjo po $25, 
ant dienos. Nemokytas.

♦ » ♦

"Pittstone Kapsuko pra
kalbose 54 klausytojai su
dėjo $70,00 aukų lietuvių 
dienai.” Man jau net nusi
bodo tos pasakos atkartoji
mas. Tarytum dėl Kapsu
ko prakalbos tie pinigai bu
vo sudėti ir tarytum apie 
$70,00 yra dievai žino kokia 
suma. Pažiūrėkite, kiek 
klerikalai Pittstone surinko 
per Lietuvių Dieną, o tuo
met pamatysite, kad Kapsu
ko prakalbomis visai nėra 
ko girtis. Sąjungietis.

e * «

Nusibankrutijusio katali
kiško banko organas "Ka- 
kas” džiaugiasi, kad kelios 
mergaitės, kurios savo iš
auklėjimą įgijo parapijinėj 
mokykloj, paleido į kalbė
toją Mockų po kelis kiauši
nius. Na, o kaip tam špi- 
tolninkui patiktų, jeigu 
Mockaus šalininkai pradėtų 
vaišinti kiaušiniais klerika
lų kalbėtojus?

Laisvamanis.

Atsargiau su visuomenės pinigais.
! Tai dar ne viskas. Kun. 
Bartuška ir visas C. A. L. 

|K nuduoda, buk nežiną ki
tos dar svarbesnės šiame at
vejyje žinios, kurią nesenai 
pranešė taipgi Šv.-L. Komi
teto įgaliotinis, ir kurią pa
kartojo visi Amerikos lietu
vių laikraščiai. Turiu ome
nyje I. Augštuolio praneši
mą "Vien. Liet." Redakcijai 
apie tai, kad lygiai per 
Stockholmą siunčiant pra
puolė 90,000 rb. iš 100,000, 
kuriuos paskyrė Lietuvai 
Tatjanos Komitetas.

Kas paglemžė tokųTkrū
vą pinigų? Keno tai kaltė? 
—Paminėtųjų I. Augštuolio 
pranešime pp. Leono, Sme
tonos, Vileišienės, kokio tai 
nežinomo lenko ar keno ki
to? Kiek ir kaip dalyvavo 
siuntime tų pinigų Stockhol
mo Komitetas? Kas atsakys 
už tuos pinigus?

Nieko to dar neišaiškin
ta. O per tą patį Stockhol
mą Amerikos C. K. užsispy
rė siųsti dar didesnę sumą: 
$62,000 — ,180,000 rub.! Ir 
siunčia juos lygiai ten, kur 
ir anie, būtent "Lietuvių 
Draugijai nukentėjusiems 
nuo karo šelpti."

Tai ta pati Draugija, sm badaujančius Lietuvos žmo- 
o kun. Bar- pagarsėjusiais kun. Olšauc-| nes, jei butų rekomendavęs 
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Perskaičius Centralio 
Amerikos Lietuvių Komite
to vice-pirmininko Kun. 
Baltuškos straipsnį — cir
kuliarą, pasiųstą po visus 
klerikališkus ir tautiškus 
laikraščius, ir nustebau.

Nustebau ne tuomi, kaip 
Kun. Bartuška koliojasi, 
kaip rašo niekus apie socia
listus, pirmeiviškąją visuo
menę, apie L. š. Fondą, to 
Fondo Prezidentą K. Gugi 
ir kitus. Ant to jis ir kuni
gas, ant to ir Bartuška, ant 
to ir dirba vienam komitete 
su Dr. šliupu, kad koliotis 
ir visokius niekus pramany
ti.

kiekvienai i Nustebau dėlto, kad iš 
Bartuškos straipsnio pama
čiau, jogei ir jis ir visas C. 
A. L. K-tas deda didžiausias 
pastangas, idant $62,000.00 
iš surinktų Lietuvių dienoje 
pinigų butų pasiųsta dėl ba
daujančių lietuvių ne per 
kokią tikrą įstaigą, bet per 
"Švedų-Lietuvių Komitetą” 
Stockholme! Ir taip jiems} 
svarbu, kad tie pinigai eitų: 
būtinai per Stockholmą, jo
gei Centralis Komitetas net 
savo pirmininką ir vice-pir-, 
mininką siuntė Washingto-| 
nan prikalbinti prie to Rau-1 
donąjį Kryžių, c 1—“ D' 
tuška savo straipsnyje kiek kiu, Yču, Leonu ir "baronu"' 
įmanydamas kolioja gerb. Šilingu pryšakyje, kurios iš- 
K. Gugi, kam jisai užklaus- sidanginusi Rusijon dalis 

pavadino save Centralinių 
Komitetu, ir kurios liku
siems Vilniuje nariams 
Smetonai ir Vileišienei P. 
Leonas adresavo prapuolu
sius 90,000 rb.

Už šitą Draugiją kun. 
l kryžiavojasi ir 

man rupi, idant kartais ne- bara gerb. K. Gugi dar la- 
prapultų surinkti dėl nu-|biau negu už Stockholmo 
kentėjusių nuo karės dideli Komitetą. Anot jo, K. Gugis 
pinigai. tik "denuncijavo” ir "šmei-

Sulig kun. Bartuškos su- žė”, kuomet užklaustas 
pratimu Stockholmo Komi- Raudonojo Kryžiaus atsa- 
tetas yra daug nuveikęs ir|kė, kad Lietuvių Draugija

tas Raud. Kryžiaus apie 
Stockholmo Komitetą, tei
sybę pasakė?

Ne apgynimui gerb. K. 
Gugio rašau šiuos žodžius— 
jis ir pats jei norės duos sa
vo koliotojams vertą atsa-
kymą. Rašau tik dėlto, KadI Bartuška

pinigai, 
i r -

I vertas visokio užsitikėjimo, 
mo, o K. Gugis, kurs mano 
kitaip — šmeižikas.

Jeigu taip, tai kodėl gi 
kun. Bartuška savo straips
nyje ne tik nenurodo jokių 
to Stockholmo Komiteto 
nuopelnų, bet dar užtyli vi
sa tai, ką pats Komitetas 
yra viešai paskelbęs apie sa
vo bedarbę ir negalę? Ne
jaugi nei vienas iš C. A L. 

Į K. narių, netgi jo narys — 
"Tėvynės" redaktorius p. 

I Račkauskas neskaitė ir ne- 
ižino viešo pranešimo, kurį 
“paskelbė "Tėvynėje” Stock
holmo komiteto vedėjai I. 

j Augštuolis ir Ig. Jurkūnas 
trejetą mėnesių atgalios?

Oficialiame pranešime, 
atspausdintame ant pat 

' priekio 37-to "Tėvynės" nu- 
' merio tiedu "Švedų-Lietu- 
Įvių K-to" vedėjai atvirai iri

I
I

spausdinta: "Paskutiniu
metu Komitetas įgijo Vil
niuje žemės plotą su na
mais, kuriuose bus įtaisyta 
pabėgėlių vaikams amatų 
mokykla — prieglauda”.

Tai dėjosi vasarą 1915 
m., kuomet ypač buvo reika
linga pagelba varomiems iš 
savo vietų lietuviams.

Neminėsiu eilėse kitų ne
užginčijamų faktų ir doku
mentų, kuriuos esu nurodęs 
Waterbury’je laike debatų 
su p. Šimkum.

Tegul Cent ralis Am. Ko. 
mitetas akyva iždo je tik čia 
nurodytų dokumentų, tegul 
pats kun. Bartuška atsako: 
Kas šmeižia-meluoja? Ar 
gerb. K. Gugis, sakydamas, 
kad Vilniaus Draugija pir
ko žemės dėl mokyklų, ar 
Centralio Amerikos lietuvių 
Komiteto vice-pirmininkas 
kun. Bartuška, tvirtinda
mas, buk toji Draugija "ne
nupirko nė vieno margo že
mės", ir buk K. Gugis davęs 
apie ją ir apie Stockholmo 
Komitetą neteisingas ži
nias?

Gerb. L. Š. Fondo Prezi
dentas butų sunkiai prasi
žengęs prieš teisybę, prieš

perkanti žemes, palaikanti 
mokyklas ir tt.

Esu matęs projektą laiš- 
ko-atsakymo K. Gugio Rau
donajam Kryžiui ir su do
kumentais rankose galiu 
prirodyti, kad visa ką jis ra
šė apie tą Vilniaus Komite
tą, yra gryna teisybė. Netei
sybę gi rašo pats kun. Bar
tuška, kuomet savo straips- 
nyje-cirkuliare užsispyręs 
tvirtina, buk Vilniaus Komi-: 
tetas "nenupirko nei vieno' 
margo žemės."

Tegul kun Bartuška atsi
skleidžia "Lietuvių Draugi- įT?

Raudonajam Kryžiui tas 
įstaigas, kaipo vertas užsiti- 
kėjimo.

Vienok už pasakytą teisy
bę C. Komiteto vice-pirmi- 
ninkas drauge su visais de
šiniaisiais laikraščiais sten
giasi perstatyti K. Gugi 
šmeižiku, skundiku, denun- 
ciatorium.

Kame gi priežastis? Koks 
tikslas tokio užsivarymo?

Tikslas gali būti tik vie
nas: Centralio Am. Lietuvių 
K-to generolams dėl ko-tai 
yra labai svarbu, kad didelė 
suma pinigu eitų per Stock- 
holmą.

Tai svarbu jiems. Bet vi
siems kitiems lietuviams, 
kam rupi sušelpti vargstan
čius Lietuvos žmones, kaip 
tik priešingai, yra svarbu, 
kad tie pinigai neitų per su
kompromituotą Stockhol
mą, o eitų tikrais, ištirtais 
keliais — ar tai bus Raudo
nasis Kryžius, ar Ispanų 
pasiuntinystė, ar Vokiečių 
konsulai, ar pagalios kokie 
rimti bankai. Reik žiūrėti, 
kad Amerikos $62.000 nebū
tų išstatyti ant pavojaus 
taip, kaip anie 90,000 rub-

jos Centralinio Komiteto 
nukentėjusiems dėl karo' Užtatai visi Lietuviu Die- iiuncnLciuoicuio vici v | . . _. . v .
šelpti Apyskaitą ligi 1 Lie-J U.n^e^a1’. NPao 71808 
pos 1915 m.”, kurią atspaus-(draugijos, kurios rrnkot, au-

Dėl kariško atlyginimo Skaitytoji nuomonė.
KA SAKO SKAITYTOJAI 

APIE "KELEIVIO” 
BENDROVĘ.

Pirmutiniam šių metų 
"Keleivio" numeryje mes 
pakvietėm skaitytojus prisi
dėti prie "Keleivio” leidimo 
ir pranešėm, kad tuo tikslu 
organizuojam kooperacijos 
pamatais bendrovę, kuriai 
pavedam visą dabartinį 
"Keleivio” turtą ir biznį.

į šitą musų pakvietimą ir 
pranešimą atsiliepė labai 
daug skaitytojų. Visi jie 
džiaugiasi iš musų nutari
mo ir ketina tuojaus prie 
Bendrovės prisidėti, o kai- 
kurie jau ir pinigus prisiun
tė už šėrą.

Į Dėl stokos laikraštyje vie
tos visų tų laiškų perspaus
dinti negalime: paduosime 
nors keliatą jų.

Draugas A. Matis iš Cle- 
velando rašo:

"Prie steigiamos ’Kelei
vio’ Bendrovės manau tuo
jaus prisidėti; paimsiu ko
kius 4 šėrus, o gal ir dau
giau."

Drg. S. J. Baublys iš Rum
ford, Me., rašo: "Malonu iš
girsti, kad jus devynių me
tų savo sunkaus darbo vai
sius pavedat visuomenei ir 

| 'Keleivį’ su visu jo turtu 
paverčiat Kooperativiška 
Bendrove. Aš, kaipo senas 

I 'Keleivio’ skaitytojas ir rė
mėjas, manau ir gi prisidėti 
prie 'Keleivio’ Bendrovės, 
paimdamas bent vieną Šerą. 
Meldžiu tik pranešti, nuo 
kada ’Keleivis’ pereis koope
racijai."

Drg. S. Bendoraitis iš 
Providence, R. I., rašo: "Pa- 
tėmijęs 'Keleivyje’ praneši
mą, jog steigiama Bendrovė 
ir duodama proga kiekvie
nam darbininkui prisidėti 
prie laikraščio leidimo, dar
buotis prie jo ir semti iš to 
naudą, manau, jog tai yra 
pagirtiniausis sumanymas. 
Viskas jau įsteigta, viskas 
gatava, tik stokite, draugai, 
ir darbuokitės. Iš savo pu
sės aš patariu visuomenei 
rašytis prie ’Keleivio’ Bend
rovės kuodaugiausia. Dabar 
aš įnešu šimtą dolerių, o pa
laukėjęs duosiu kitą."

Drg. J. Franks iš Amster
damo prisiuntė pinigų vie
nam šėrui ($25), o kai susi
tvarkys Bendrovė, žada pa
imti kitą šėrą ir rašo: "Ger
biamieji ’Keleivio’ leidėjai! 
Už jūsų pasišventimą žmo
nijos labui linkiu jums kuo- 
geriausių pasisekimų ir 
kuodaugiausia energijos 
laužyt ledynus ir blaškyti 
tamsą, kuria juodoji armija 
buvo apsupus musų liaudį."

Plačiau apie "Keleivio" 
Bendrovę buvo rašyta 1- 
mam šių metų numeryje. 
Jei kas to nepastebėjo, o no
rėtų žinoti, patartina per
skaityt tą numerį. Tenai til
po ir įstatymų sumanymas.

lumą, ką buvo sutarčia pri
žadėję, nebūtų to neutralu
mo sulaužę.

"Ar tas pats Belgijos sto
vis pasiliktų, jeigu po karės 
vokiečiai pergalės garbe 
vainikuoti pasitrauktų iš 
jos, palikdami sunaikinimą 
ir griuvėsius? Ne! Butų tai 
perdaug lengvos išlygos!

"Daleiskime, kad Jungti
nės Amerikos Valstijos, ne
žiūrint didelio troškimo tai
kos, ryt be jokios duotos iš 
jų pusės priežasties liekasi 
užpultos galingo užpuolos; 
daleiskime, kad koks prieši
ninko laivynas subombar
duoja gražiausias dalis 
Nevv Yorko, Bostono, Bal- 
timorės, išdegina ir prie to 
da išžudo tūkstančius ne
kalti! moterų, vyrų ir kūdi
kių. Klausiu, ar tuomet, 
kada užpuolikas liks perga
lėtų, rasis bent vienas Jung
tiniu Valstijų ukėsas net ir 
tarpe labai karštų taikos ša
lininkų socialistų, kurie ne
tvirtintų, kad elementariš- 
kiausias tiesos supratimas 
reikalauja, idant už padary
tą blėdį kaltininkas atlygin
tų.

"Hiląuittas tečiaus kitaip 
sanprotauja, kada dalykas 
liečia mus, serbus arba ne
laimingus Lenkijos gyven
tojus.

"Bijosi, kad iš karės su- 
rengėjų išreikalavus atlygi
nimą pasilieka priežastis 
sekančiai karei.

"Esmi visai priešingos 
nuomonės.

"Niekas negal būt labiau 
pavojingu ateities taikai, 
kaip įsitikinimas, jog val
džios liuosu noru gali laužyt 
užsitikėjimą ir teises; gali 
daryt, kas joms patinka; 
kad joms leistina plėšti, nai
kinti ir deginti ramius kai
mynus net visai nenuoga- 
staujant bausmės atlygini
mo už padarytus nuosto
lius; tokiame dalykų stovy
je užpuolikas nebijotų nei 
savo žygio pralaimėjimo, 
nes tam atsitikus iš ’jo ne
reikalaujama nieko dau
giau, kaip tik palikimo čie- 
lvbėje to, ko da nesunaiki
no.

"Esmi socialistas taip kaip 
socialistu yra ir Hilląuittas.

"Tikiuosi taip, kaip ir ji
sai, kad pasibaigus šiai bai
siai karei Europoje daugiau 
nebus pavergtų tautų kaip 
vienoj taip ir kitoj kariau
jančių pusių.

"Taip-pat kaip Hilląuit
tas esmi priešingas bausmi- 
niams atlyginimams, kurių 
tikslu yra iliuzoriški siekiai 
sunaikinti 
šininką 
dai.

"Bet 
liausiu 
kankintinei Belgijai.

"Finansiniu žvilgsniu at
lyginimas turi tik laikiną 
reikšmę. Moraliu žvilgsniu 
tatai tečiaus turi didelį reiš
kimą. Svarbu yra žinoti, ar 
sulyg tautų teisių kaip ir as
mens teisių tasai, kas liuo
su noru padaro kitam 
skriaudą, neprivalo atsitei
sti.

"Jeigu socializmas staty
tų priešingą atsakymą į šį 
klausimą, tai tatai butų 
priešginybe socialistiškiems 
principams".

Sekančiame "Keleivio" 
numeryje paskelbsime d. 
Hiląuitto atsakymą į šituos 
d. Vandervildes argumen
tus. Pirma turime pastebė
ti, kad šis klausimas busiąs 
svarstomas Tarptautiniame 
Socialistų Kongrese.

Kaip jau žinoma, sąjungi
ninkai į centralinių valsty- 

| bių pasiūlymą taikyties at
sakė savo užreiškimu, kad 
pakol Vokietija nebus nu
bausta už piktadarystes, pa
kol nebus priversta atlygin
ti karės padarytų nuostolių 
ir nesuvaržyta taip, kad 
daugiau jau niekad neišdrį
stų pradėt karės, patol apie 
taiką nėra reikalo nei šne
kėti.

Jeigu tų visų kariaujan
čių valstybių politiką iki ka
rės išvilkti prieš pasaulio 
teismą, jeigu parodyt žmo
nijai visas kapitalizmui tar
naujančių diplomatijų pa
slaptis, tai katra jų yra kal
tesnė už dabartinę karę, 
turbut nieks neprirodvtų; 
prisieitų visas jas lygiai ap
kaltint, šiek-tiek išskyrus 
Belgiją, kuri likosi auka 
Anglijos intrigų ir Vokieti
jos nesiskaitymo su tarp
tautinėmis nepaliečiamybės 
taisyklėmis. Jeigu jau rei
kalauti atlyginimo, tai tik 
iš jų visų. Bet tas atlygini
mas nėra galimas ir niekad 
o niekad negalėtų būti pil
nas, o tokio atlyginimo pa
sekmės veda kaip tik prie 
naujos karės. Dėl to ir Ame
rikos Socialistų Partija per
eitų metų savo manifeste 
prieš karę užreiškė, kad or
ganizuotas proletariatas tu- 

! ri stovėti prieš kariškus at
lyginimus.

Daugeliui gal pasirodo, 
jog nepripažinimas atlygi
nimo už karės padarytus 
nuostolius yra nepripažini
mu nuskriaustajam teisės.

Šitą klausimą geriausiai 
nušvietė mums kilusi prieš 
pora mėnesių diskusija tarp 
Belgijos socialisto Vander- 
valde ir Amerikos socialisto 
Hillųuitto. Diskusiją iššau
kė "New York Times” dien
raščio reporteris, kuris pa
klausęs Hilląuitto, kaip jis 
žiuri į klausimą kariško at
lyginimo, paskelbė minėta
me dienraštyje straipsnį, 
kad Hilląuittas nepripažįs
ta kariško atlyginimo. Bel
gijos socialistas Vanderval- 
de tuomet parašė tame pat 
dienraštyje kritiką Hill
ąuitto nuomonės, sakyda
mas:

"Pilnai sutinku su d. Hill
ąuitto nuomone, kad delei 
busiančios pasaulio taikos 
socialistai yra ir privalo bū
ti priešingi visokiems kariš- 
kiekms atlyginimams, ku
rie turi būti kaipo bausmė 
nuveiktajam, kadangi tatai 
daro pamatą busiantiems 
tarptautiniams nesutiki- 

Bet 
kuogrei-! ta pažiūra iš kitos pusės ne- 
nuo . jo,' išskiria principo, "kad turi 
surink-} būti išmokėtas atlyginimas 

I kraštui, kuris likosi auka 
neišteisinamo užpuolimo.

"Antra — atydžiai skai
čiau rezoliuciją priimtą 
tarptautinės neutralių šalių 
socialistų konferencijos ir 
kaip tik priešingai d. Hil- 
ąuitto nuomonei neradau 
joje nei žodžio, kuris aiškiai 
ar neteisioginiai sakytų, jog 
padaryti nuostoliai nepriva
lo būt atitaisyti.

"Pagalios kaslink mano 
asmeniškos šiame klausime 
pozicijos, tai negaliu susitu
rėti energingai neužprotes
tavęs prieš tatai, buk dauge
lis Belgijos socialistų, ir aš 
pats jų tarpe, reikalaujame 
vien grąžinimo Belgijai sa- 
vistovingumo ir nereikalau
jame jokio atlyginimo už 
padarytus nuostolius.

"Kuomet tik kalbėjau 
apie Belgijos atstatymą, vi
suomet tatai turėjau min
tyj ir kitaip protaut negalė
jau — sugrąžinimas Belgi
jai to paties stovio, kokiame 
ji buvus, jeigu vokiečiai, 
paisydami Belgijos neutra- mą.

dino pati toji draugija. Antipavo!' ir siuntėt savo aukasjmams ir konfliktams.
C. A. Komitetui, 
čiau reikalaukite14—15 puslapio tos Apy

skaitos kun. Bartuška ras,., , . . ,
jogei tam tikra Draugijos nežaistų jūsųvili Ak’tv vuuujai dtviiai ii vc4.il! viikig iviaugijuo . . . •

aiškiai skelbia visiems, kad Komisija nutarė steigti Vii- 
jų Komitetas net laiškų pa- niuje amatų 
siųsti į Lietuvą negali, kad 
"šiuo laiku ’Šv.-L. Komite
tas’ tegali daryti TIK (ma
no pabriežta A. B.) paklau
simus apie sveikatą ir me
džiaginį stovį pasilikusiųjų 
rusų pavaldinių užimtose 
vietose”. Bet ir šis jų vie
nintelis darbas taipat nesi
sekąs ir jie įsakmiai pataria 
tiems amerikiečiams, kas 
norėtų pasiteirauti apie sa
vo gimines Lietuvoje, kreip
tis ne in juos — Šv.-L. Ko
mitetą, tik in... Ispanų pa
siuntinystę Vašingtone. O 
kas svarbiausia, į tą pačią 
pasiuntinystę jie siunčia 
nuo savęs ir visus tuos, kas 
panorėtų siųsti Lietuvon pi
nigų: "Ten pat (t. y. Ispa
nų pasiuntinystėje) galima 
bus suorganizuoti ne tik ži
nių bet ir pinigų persiunti- 
nėjimas Lietuvon”.

Taip praneša apie darbus 
ir galę Stockholmo Komite
to ne kas kitas, bet patįs jo 
oficialiai vedėjai!

prieglaudą- Pakol ne vėlu, gelbėkit
dirbtuvę ”del 20—30 vaiky,*’ | įuos badaujančios Lie-
bet "kadangi neatsirado 
šiam reikalui tinkamo buto, 
C. Komitetas atmindamas 
tos pagalbos didelį svarbu
mą ir jos reikšmę ilgam lai
kui, nutarė įgyti žemės ir 
namus. (Apvažiuojamojoje 
gatv., N 1). Reikalingų šiam 
dalykui pinigų, apie 17,000 
rb., manoma paimti iš lėšų, 
surinktų Žemaičių, Vilniaus 
ir Seinų vyskupysčių katali
ku ir reformatų bažnvčiose

tuvos! A. Bulota.
("Naujienos.”)

AUGUSTINAS STOSIU- 
NAS,

Siuntė pinigus $15,00 į 
Lietuvą balandžio 20 d. 1915 
m. iš Muskegan, Mich. Tie 
pinigai sugrįžo, todėl tuo
jaus atsišaukit į "Keleivio" 
krasos skyrių, nes jeigu 
greitai neatsišauksit jie bus 
perduoti į Washingtoną

i

nuveiktąjį prie- 
pergalėtojų nau-

nesiliauju ir nesi- 
reikalavęs tiesos

ir iš fondų, kuriuos atleido, ir tada bus sunkiai juos jum 
Amerikos lietuviai.” (Visur atsiimti. J. G. Gegužis.
mano pabriežta. A. B.)

0 kad toji žemė ištikimųjų 
buvo nupirkta ir amerikie
čių pinigėliai į ją sukišti, 
tam kun. Bartuška ir kiek
vienas gali rasti patvirtini
mą paties Centralinio Ko
miteto organe "Lietuvių 
Balse”, kurio redaktorium 
yra pats Komiteto pirminin
kas M. Yčas. Numeryje 2. 
rugsėjo, 1915, ant 3-čio pus-jžins kitos srovės., 
lapio juoda ant balto at- Politikierius.

Klerikalai vis tvirtina, 
kad tik jie vieni nemaišo 
politikos į šelpimo darbą. 
Jeigu taip tai kamgi jie bū
tinai reikalauja, kad bend
ram komitete jų butų didžiu 
ma? Jeigu jiems politika 
visai nerupi, tai jie turi pa
sitenkinti tokiu atstovų 
skaičium, kokį jiems pripa-

i Skelbiant klasių kovos 
principus ir sykiu pripažįs
tant teisę stipresniam vieš
pataut ant silpnesnio—tai 
reiškia provokuot socializ-

žodis delei "Keleivio" 
Bendrovės.

Patėmijau pranešimą, jog 
"Keleivis" tveria bendrovę. 
Ir aš noriu prisidėti prie 
jos, nors žodžiu, nes pinigų, 
kaipo moksleivis, neturiu.

Kiekvieno "K." skaitytojo 
pareiga yra nusipirkti nors 
vieną šėrą. Jeigu visi "Ke
leivio” skaitytojai stotų į 
bendrovę, tai butų milžiniš
ka spėka, spėka — prieš ku
rią sudrebėtų visa klierika- 
lų ir tautininkų armija, še
šiolika tūkstančių skaityto
jų, jeigu tik jie nutartų kaip 
vienas prisidėti, tai butų 
vienas iš prakilniausių ir 
pažangiausių darbų. Tie 
tūkstančiai padarytų "Ke
leivį" šimtą sykių geresniu, 
tai yra, šimtą sykių jisai ga
lėtų smarkiau kovoti su dar
bininkų priešais. Daugiau 

(Užbaiga ant 5 pusi.)
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K| sake skaitytejai apie 
“Keleivio” Bendrovę.

(Tąsa nuo 4 fcus|.) 

galėtų tilpti moksliškų raš
tų, kas yra labiausia reika
linga mums lietuviams dar
bininkams. Tokia minia ga
lėtų apmokėti geriausiems 
rašėjams už darbą, o kuo
met rašė jas turės užtikrintą 
rytojų, žinokit, kad jis ga- ■ 
lėtų atsiduoti darbininkų 
reikalams.

Daugelis dar mano tverti 
bendrovę laikraščiui leis
ti; tverti naują bendrovę 
yra sunkus darbas, kuomet 
neturi skaitytojų ir biznis 
neišdirbtas. "Keleivis” turi j 
tūkstančius skaitytojų, 
dirbtas biznis, įtaisyta visi 
reikalingi daiktai, kas rei
kalinga spaustuvei; taigi 
yra daug geriau prisidėti 
prie "Keleivio" bendrovės, 
negu tverti naują.

Bendrovė galėtų išleisti 
ir mėnesinį mokslo žurnalą, 
kuris lietuviams būtinai rei
kalingas.

Paimti "Keleivį" į visuo
menės rankas, reiškia padė
ti naują pamatą lietuviams 
darbininkams. Su paėmi
mu "Keleivio" į darbininkų 
rankas męs netik pastūmė
tume darbininkus pirmyn, 
bet įdėtume lietuvių darbi
ninkų istorijon naują lapą, 
kurį atvertę ateities darbi
ninkai galėtų matyti, kad 
mes buvom prispausti, išba
dėję, bet nenuleidom rankų, 
o tvėrėm bendroves ir lei
dom pamokinančius raštus, 
kad tik greičiau išsiliuosuo- 
ti iš kapitalizmo vergijos.

Kiekvieno šėrininko par
eiga turėtų būti gauti nors 
į savaitę vieną skaitytoją; 
ir jeigu tie tūkstančiai sto
tų į darbą: įsivaizdinkite, 
kokį tai darbą atliktų! Butų 
kiekvienoj lietuvio darbi
ninko stuboj — "Keleivis". 
Ką tas reikštų? — Tai pri
kėlimas iš letargo miego, 
tai spindulys šviesos po au
dringos nakties, tai paliuo- 
savimas tūkstančių iš pro
to vergijos.

"Keleivis" yra visų ger
biamas, todėl nepraleisk 
progos, lietuvy darbininke, 
bet stok į bendrovę, prisi
dėk prie savo draugų-darbi- 
ninkų ir kartu su jais ko
vok už geresnę ateitį. Juk 
tu esi darbininkas, tu nori 
padaryti geresnį gyvenimą, 
tai delkogi neprisidėt prie 
šio prakilnaus darbo!

T. J. Kučinskas.

Protestas prieš C. Komitetų.
PROTESTAS RAUDONA
JAM KRYŽIUI PRIEŠ 
CENTRALJ KOMITETĄ.

Scenectady, N. Y.
Protesto rezoliucija, iš

nešta viešame Schenectady, 
N. Y., lietuvių susirinkime, 
laikytame Lietuvių Apšvie- 
tos Kliube, 703 Windsor 
Terrece, 7 sausio, 1917 m.

Kadangi Lietuvių Dieno
je, kurią paskyrė preziden
tas Wilsonas 1 lapkričio, 
1916 metų, aukas rinko ir 
aukavo visos lietuvių sro
vės;

iš- Ir kadangi dauguma lie
tuvių buvo susitarę trečią 
dalį surinktų aukų siųsti 
Lietuvon Agronomijos ir 
Teisių draugijai, išdalini
mui nukentėjusiems nuo ka
rės lietuviams;

Bet kadangi dabar, kuo
met Raudonasis Kryžius ga
vo surinktus Lietuvių Die
noje pinigus, tūlas taip va
dinamas "Centralis Komi
tetas’’ nelegališkai suteikė 
kun. Bartuškai ir p. Lopatai 
galę minėtųjų pinigų pas
kirstymui, kuriedu buvo nu
važiavę į Washingtoną ir 

t reikalavo, kad Raudonojo 
Kryžiaus direktoriai siųstų 
pinigus Lietuvon tik dviem 
žmonėms, būtent: kun. Do
geliui ir p. Smetonai,

Todėl mes, visi Shenecta- 
dy, N.Y., lietuviai, kurie da
lyvavom šiame mitinge ir 
aukavom Lietuvių Dienoje 
pinigus nukintejusiems nuo 
karės musų žmonėms,

Protestuojame prieš 
Centralio komiteto sauva- 
lišką elgimąsį ir reikalau
jam, kad vieną trečdalį au
kų, gautų iš Lietuvių Die
nos, Raudonasis Kryžius 
nusiųstų Agronomijos ir 
Teisių Draugijai, kaip buvo 
veik visų lietuvių nutarta.

Rezoliucija priimta visais 
balsais.
Pir. Autanas J. Gudžiūnas, 
Rašt. Harold Kreature.

ttented this meeting and 
contributed money for the 
Lithuanian Tag Day for our 
war sufferers,

Protest against such self- 
ishlike attempt of the "Cen
trai Committee”, and we 
demand that the Red Cross 
send one-third of the whole 
of the money received from 
the Lithuanian Tag Day to 
the Agriculture ant Legal 
Aid Society, as per the who- 
the Agricultural and Legal

Resolution was accepted 
unanimously.
Anthony Gudzin,

Chairman; 
Harold Kreature, Secre- 

tary.

Pajieškau draugo Adomo Vitkaus
ko Pieskinės valč. Naujienėlės kai
mo, gyvena bene Worcester, Mass. 
taipgi draugo Juozo Plačkai- 
čio iš Kalvarijos miesto, Suvalkų g., 
gyveno Cleveland, Ohio. Meldžiu atsi
šaukti ar kas žino pranešti.

Joe Sinkauskas
26 6th Avė., Paterson, N. J.

Pajieškau Pranciškaus Rimkaus, 
Kauno gub.,Vilkmergės pav., Salų pa
rap. Punkiškių sodžiaus. Gyvena kur 
tai apie Rochester, N. Y. Turiu la
bai svarbų reikalų delei mirties jo 
dėdės Vincento Diliaus. Kas žinote 
praneškite ar jo paties prašau greit 
atsišaukti.

A. Zaborskis (5)
BOX 67, Tollerton Sta, Gary, Ind.

Pajieškau draugų ir pažįstamų: 
, Motiejaus Ruš- 

Su- 
Aš 
at-

Juozo Andriušaičio, 
kio, Frano Višniausko ir kitų iš 
valkų gub., Pilviškių valsčiaus, 
esmi iš Balčiūną kaimo. Meldžiu 
sišaukti.

Andrius Rušinskas
2300 W. 21 st pi., Chicago, III.

Pajieškau pusbrolio Juliaus Siraus ir Pajieškau apsivedimui 

Telšių pav., Laukio sodos.

meldžiu atsišaukti.
P. P. Lingevič

1303 E. 55th st., Cleveland, Ohio.

Pajieškau pusbrolio Juliaus Siraus ir Pajieškau apsivedimui merginos, 
Antano Barkausko, abu Kauno gub., mylinčios gražų gyvenimų. Aš esu 

. Z__ Girdėjau studentas, mergina gali būt ir bėdi-
Antanas gyvena Connecticut valsti- na, kad tik butų dora ir išmintinga, 
i j. Taipgi ir kitų savo pažįstamų Meldžiu atsisaukt.

*—---- -- Z__ I P. Sharkis
84 Salėm st., Boston, Mass.

Pajieškau pusbrolių Petro ir Sta
nislovo Usukų, taipgi Mortos ir Onos 
Ūsaičių, visi Kauno gub., Panevėžio 
pav., Krinčino parap. Ličiunų kaimo. 
Meldžiu atsišaukti ar žinančiųjų pra
neštu

Jonas Tauškiela
731 Bank st., Racine, Wis.

Pajieškau Zabelijos Tvaskaitės, 
Kaladvario viensėdžio, ir Kazimiero 
ir Andriaus Lukšių iš Mieliškių vien

sėdžio, Subačiaus parapijos. 
Kauno gub., Vilkmergės pav. 
juos žino, teiksis pranešti šiuo 
su:

Jokūbas Tvaska,
1038 Washington st., Norwood,

Visi 
Kas 

adre- 
(4)

Mass.

Pajieškau brolėno Petro Kurulio ir 
seserėčios Onos Kručienės, taipgi

I Anelės Kurulaitės, gyveno Norvvood,
; Mass. Meldžiu atsišaukti. 1 P- O. BOX 102,

Patartina ir kitų miestų 
lietuviams šitą rezoliuciją 
priimti ir nusiųsti Raudo
najam Kryžiui į Washing- 
toną. Siunčiant rezoliuciją 

! patartina ją atmušti ant 
' drukuojamos mašinėlės, nes 
taip bus gražiau. Tą ga
lima padaryti kiekvienam 
Real Estate ofise, jei tarp

Povilas Kurulis
13570 E. 72nd st, Cleveland, Ohio.
i

Pajieškau Jokūbo Markevičiaus, 
Juozo Petrauskio ir Domininko Če- 
nonies, Vilniaus gub., Trakų pav., 
Sameliškių vals.

Jonas Petrauskis
Kincaid, III.

Pajieškau apsivedimui merginos ar 
našlės bevaikės, ne senesnės 27 me
tų ir ne jaunesnės 19 m., nežiūrint 
kokių tikėjimiškų pažiūrų, kad tik 
butų pasiturinti. Aš esu 28 metų, 
turiu gerų užsiėmimų. Pletesnes ži
nias suteiksiu per laiškų. Su pirmu 
laišku meldžiu prisiųst savo paveik
slus. (6)

M. N. J.
P. O. BOX 150, Kenosha, Wis.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 27 iki 30 metų. Aš esu 32, tū
rių gerą darbą. Mylinčios gražų gy
venimą lai atsišaukia prisiųsdamos 
savo paveikslus. Atsakymą duosiu 
kiekvienai.

Jonas Zizas
1195 Military Avė., Detroit, Mich.

SAULĖS SPINDULIAIS 
ŠILDO VANDENI.

Pietų Califomios gyvento
jai išmoko išnaudoti saulės 
šilumą. Kur tik reikia karš
to vandens, tenai jie įsitai
so ant stogo lėkštą skrynią, 
išmuša ją galvanizuota blė- 
ta, kuri nerūdija, ir priva
ro vandens. Iš tos skrynios 
vanduo eina dūdomis į na
mą. Saulė jį taip įkaitina, 
kad kartais jis siekia virimo 
laipsnio. Ir taip žmonės vi
suomet turi sau karšto van
dens.

REIKALAVIMAI.

Nuo karės pabėgęs Juozas Gudiš
kis pajieško savo sunaus Vincento 
Gudiškio Amerikoj, paeina Suvalkų 
gub., iš Aleksotos. Jo paties ar ži
nančiųjų prašo priduot jieškomoje 
adresą sekančion vieton:

Gorod Viatka, Ivanovskaja ulica, 
dom šalaevoj N21,

Josifu Josifoviču Gudiškis.

Pajieškau savo giminių ir pažįs
tamų draugų ir draugių Suvalkų 
gub., Mariampolės pav. ir parapijos. 
Meldžiu atsišaukti. (3)

Franas Požėra
S. T. L. Co., Ontanagon, Mich.

Pajieškau brolio Antano Grušo, 
Kauno gub., Šiaulių pav., Triškių pa
rap., Leilienų kaimo, gyveno Chica- 
goj. Jo paties atsišaukti, ar kas ži
no meldžiu pranešti. (4)

P. Grušukė
27 Maple st., rear, S. Manchester, Ct.

REIKALINGAS TREČIAS BUČE- 
! RIS mokantis atsakančiai bučernės 
1 darbą; mokestis gera geram darbi- 
: ninkui.
LETUVIŲ MAISTO KOOPERACIJA 
1429 Reed.sdale st., Pittsburgh, Pa.

REIKALINGAS barberis lietuvis. 
Darbas ant visados. Mokestis gera. 

! Atsišaukite kuogreičiausiai šiuo adre- 
i su:

P. G. Zablotsky
7 Lincoln str., Brighton, Mass.

Pajieškau dėdės Jono Vičio, antru 
kartu atvyko Amerikon, iš Kauno 
gub, Raseinių pav, Kvedainių mies-' 

___ ________ _______z w______ to. aš esu Šilalės parap. Rubinavo 
pačių lietuvių nebūtų kani. atsišaukti ar ką tik atvažiavęs į Ameriką. Turiu
Ir tą reikia daryti greitai, Jonas žigaitis -. ux._
pakol pinigai da neišsiųsti į j164 ChateauKuay st-> Montrecana(ia 
Lietuvą.

BRIGHTONE BALIUS.
Pašalpinė Draugystė "Vienybė” nu

tarė parengti balių 19 balandžio 
, (Apr.), kuris prasidės nuo 2 vai. po 

,1 pietų ir trauksis iki vėlybai nakčiai, 
Pajieškau draugų ir pažįstoms, as kitos draugijos malonės tą die-

esu Kauno gub. iš Panevėžio miesto, nerengti, kad vieni kitiems

visiems daug svarbių žinių ir meldžiu 
atsišaukti.

Antanas Markevičius (4) 
1304 So. 2nd st., Philadeiphia, Pa. 

Pajieškau draugų ir pažįstamų iš

neužkenktume.
Baliaus Komitetas.

TEMYKITE!
Nevisuomet savo širdžiai brangias 

ypatas galima asabiškai atlankyti, 
bet savo fotografiją galima pasiųsti 
bile kada ir bile kam. Niekas tiek 
daug džiaugsmo ir užsiganedijimo 

( žmogui nepriduoda, kaip kad dailiai 
padarytas paveikslas. Ir jeigu kas 
tokio savo namuose neturi, tai tik ne- 
prisirengimas.

Mes darome paveikslus visokio di
džio, įvairiomis spalvomis (koleriais). 
Iš mažų padarome didelius ir atma- 

j levojame portretus. Turintis mažą 
I paveikslėlį, norėdamas turėti iš jo 
didelį malevotą, prisiųsk mums ma
žiuką, o mes padarysime iš jo gra
žų didelį paveikslą. Užganedijimas 
gvarantuotas.

Norinčius priimame mokinties to 
amato ir išmokinę parupinam rietą.

J. D. TAUNIS, (4)
Photo Studio, Kulpmont, Pa.

I

PARDAVIMAI

Paj ieškojimai
SKAITYTOJŲ ŽINIAI

"Keleivio” skaitytojai kada siun
čia pajieškojimą į Redakciją, būtinai 

i turite prisiųsti ir tą juostelę, kori 
užlipinta ant laikraščio su jūsų var
du, neprisiuntus juostelės pajieškoji
mai nebus talpinami.

"Keleivio” Administracija.

rajiesKau arau^ų ir pazĮstamų is
I Kauno gub., Krakių parap., aš esu' Pajieškau brolio Simano Staniulio, 
j iš Bakšiškių kaimo. Meldžiu atsišauk-. Suvalkų gub., Mariampolės pav„ 
i ti. Balbieriškio valsč. Aš esu kątik atvy-
I _ _ Alfonsas Kuprevičia kusi iš Lietuvos ir meldžiu jo kaip
595 E. South st., Akron, Ohio. ir kitų savo pažįstamų ir giminių at-
------ -------- ----------------------------------- sišaukti. Turiu jiems daug svarbių 

Pajieškau pusbrolio Stanislovo žinių. (4)
Anušaus, Kauna gub., Raseinių E---- TE.
pav., Dikimo miestelio. Jo paties ar 1544 Broadvvay Avė. 
kas žino meldžiu atsišaukti.

Stanislovas Eironas
BOX 50, Pierce, W. Va.

Rozalija Viktaravičienė
:., Grand Rapids, 

Mich.

Juozas Šlaupas, esantis vokiečių 
nelaisvėje pajieško savo brolio My
kolo Slaupaso, Kauno gub., Šiaulių 
pav.,Iždagerių kaimo, gyvenęs Chel- 
tenham, Pa. Jo paties ar kas jį žino 
meldžiu priduot man jo adresų.

Josep. Schhlaupas, N13795, 
Kreigsgefangenen, Lager Schnaide- 
muehl, Batai 1. 16, Komp. 3

------ DEUTSCHLAND.

Juozas Kopčius, iš vokiečių nelais
vės, jieško savo brolio Antano Gar- 
gaso, Kauno gub., Šiaulių pav., Viekš
nių valse. Subačių kaimo, gyveno 
Brooklyn N. Y. Jo paties ar kas ži
no jo adresą prašo atsišaukti.

Josep Kopčius, N137797, 
Kriegsgefangenen Lager Scnaide- 
muehl, Batall. 11 komp. 4.

DEUTSCHLAND.

Pajieškau Augusto Rastausko, pir
ma gyveno Scranton. P. Jo paties at
sišaukti ar kas jį žino meldžiu pri- 
siųst man jo antrašų.

W. Laskevitz
1024 Melon st, Philadeiphia, Pa.

Pajieškau savo švogerių Edmundo 
ir Kazimiero Norkevičių, prie du me
tu gyveno Hartford, Conn. Taipgi 
savo brolio Juozo Dakanio. Jų pačių 
atsišaukti ar kas žino meldžiu pra
nešti.

J. Dakanis 
655 Grand Trunk st, Montreal, 

Canada.

Pajieškau draugo Jono Žukausko, 
i Vilniaus gub., Trakų pav., Butrimo
nių valsčiaus, česaukos kaimo, gyve
no Chicagoj. Jo paties ar kas jį žino 
meldžiu atsišaukti.

Jonas Sakavičius (4)
786 Bank st., Waterbury, Conn.

Pajieškau brolio Jurgio Matuliaus- 
į ko, Kauno gub., Vilkmergės pav., 
' Grikepeliaus kaimo. Jo paties atsi
šaukti ar kas žino meldžiu pranešti.

Franas Matuliauskas (4) 
10701 So. Michigan Avė., Chicago, III.

PARSIDUODA 60 akrų žemės 
Wisconsino valstijoj su visais gyvu
liais ir padarais, budinkai geri, ver
tės $2,000, 2 arkliai, 4 karvės, 7 te- 
liukai, 3 kiaulės, 35 vištos, ketveri ra
tai, 30 tonų šieno, 40 akrų išdirbtos 
žemės ir 20 akrų miško. Atsišaukit 
ypatiškai vakarais. (3)

IZIDOR RUMCHAKS
3254 Lowe avė., ant antrų lubų, 

CHICAGO, ILL.
I

Yra tik_ dabar pargaben
tos iš 
pagal 
ceptą- 
žiu 27 
vaisių

Ta pati rezoliucija anglų 
kalboj.

Mr. E. P. Bicknell, Ameri- 
can Red Cross, Washington, 
D.C.
Dear Sir:-

Resolutions of Protest 
were adopted by the Lithu
anian Public Meeting held 
at the Lithuanian Educati- 
mal Club, 703 Windsor Ter- 
"ace, this city, on Januarv 
7 th, 1917, for the following 
reasons:

Because Lithuanians of 
all creeds and parties collec- 
ted and contributed money 
for the Lithuanian War Su
fferers on the Lithuanian 
Tag Day, which was appoin- 
ted by President Wilson, as 
the first day of November, 
1916,

And, because most of the 
pir- ■ Lithuanians have agreed 

to send one-third of the 
whole of the money collec- 
ted on the Lithuanian Tag 
Day to the Agricultural and 
Legal Aid Society, to be di- 
vided among the Lithua
nian War Sufferers,

And, because, now, after 
the Red Cross received the 
whole contribution from the 
L’thuanian Tag Day, then 
a certain so called "Centrai 
Committee" of Wilkes Bar- 
re, illegaley delegated abso- 
lute powers for designation 
as to distribution of said mo 
ney to Rev. Bartuška and 
Mr. Loppato, who went to 
the Washington Red Cross 

v -----*------------ , direktore ant wanted them
— $10.00 ir dar kiti, kurių send the money to Lithua- 
taip greitai nei vardų nesu- 
sekėm.

Presos komisija: 
P. Montvila, 
A. Sirgydas, 
A. Sedekerekiutė.

NEW YORKO SIUVĖJAI 
STREIKĄ LAIMĖJO.

Per keletą pastarųjų sa
vaičių besitęsiąs siuvėjų 
streikas baigiasi darbininkų 
laimėjimu. Jau didesnė pu
sė darbininkų sugrįžo į dar
bą. Nuo sausio 22 d. grižš 
į darbą visi siuvėjai vyriškų ; 
drabužių.

Laimėjimas tokis: ]_* 
miau didžiuma dirbo 50 ir 
52 vai. į sąvaitę. Dabar dirbs 
tik 48 vai. į sąvaitęs ir visi 
darbininkai gaus $1.00 dau
giau algos į sąvaitę.

Lietuvių unijos skyriai 
stovi gerai. Nuo naujų me
tų mokėjo po $5.00 pašaipos 
į savaitę vyrams, o mergi
noms po $3.00.

Pikietavimas jau apsisto
jo pas lietuvius, tat ir su
areštavimas neatsitinka.

Aukų dar pribūva. Kurios 
dirbtuvės darbininkai su
grįžo į darbą, tai mielu no
ru aukauja 10 procentų ir 
biznieriai aukauja. P. Bu- 
gailiskis, groseminkas — 
$5.00 paaukavo. S. Pociūnas

f

I

nia to two persons only, viz. 
Rev. Dogelis and Mr. Sme
tona,

Therefore, we, the whole 
body of the Lithuanians of 
Schenectady, N. Y., who a-

Pajieškau savo vyro Jono Merfel- 
do, kuris jau nuo 1906 metų gyvena 
Amerikoj, o nuo 1912 metų negaunu 
jokios žinios nuo jo. Jisai paeina iš 
Kauno gub., Panevėžio pavieto, Nau
jamiesčio valsčiaus, Daigonių kaimo. 
Amžiaus turi apie 45 metų, tamsių 
plaukų, paskutiniu laiku, t. y. kokie 
5 metai atgal, jis gyveno New Have- 
r.e, Conn. Kas apie jį žino, malonės 
man pranešti, ar jis gyvas, ar ne. 
Aš kenčiu didelį vargų, esu kares pa 
bėgėlė ir gyvenu Maskvoj. Mano ad
resas toks:

Maskva, Malaja Lubianka, d. 16, 
kv. 13, Anna Merfeld.

VISUOMENĖS ŽINIAI.
Pajieškau Petro Vanagėlio, pasiva

dinusio Peter Wemeir, kuris prieš 5 
nedėlias pabėgo iš Philadelphios, pa- 
siimdams musų automobilių. Auto-

Pajieškau brolio EZ____ _
dos, Kauno gub., Šiaulių pav., 
kės parap. Jokiškių kaimo, 
svarbų reikalų ir meldžiu jo 
ar žinančiųjų atsišaukti.

Jokūbas Dunda 
2078 Boston Avė., Bridgeport,

Klemenso Dun- 
Joniš- 
Turiu 
paties

Conn.

Pajieškau pusseserių Onos ir Bar
boros Uknaičių, Kauno gub., Šiaulių 
paY ’ Viekšnų parap., Giolių sodos. 
Taipgi ir kitų savo pažįstamų ir gi
minių, meldžiu atsišaukti.

Ona U. Bigailienė
BOX 252, Jerome, Pa.

i

Pajieškau pusbrolio Jono Balionio, 
Kauno gub., Rasenių pav., Zamkaus 
dvaro, pirma gyveno Cleveland, Ohio. 
Jo paties ar žinančiųjų meldžiu atsi
šaukti.

F. Beržinskas (3)
250 Cardoni Avė., Detroit, Mich.

Pajieškau brolio Jono Snapkaucko, 
pirmiau gyveno Brooklyn, N. Y., Viš
tyčio gminos, Suvalkų gub. Kas apie 
jį žino, meldžiam pranešt.

Juozapas Snapkauskas (4) 
22 Gatės St., So. Boston, Mass.

Pajieškau pusseserės Antaninos 
Kodičės. Ji ištekėjus, bet vyro pa
vardės nežinau. 3 metai atgal girdė- 

______________ jau, kad ji gyveno Chicagoj. Pajieš- 
Pajieškau švogerio Izidoriaus Bud- kau taipgi pusseserės Julės Kvederai- 

reckio, Kauno gub., Raseinių pav., č-ttsr, 7* ~A
Šimkaičių valse. Kolniųjų sodžiaus. kad gyveno Philaįęlphijoj.
Aš esu tos pat vietos. Meldžiu at-' Kauno gub., Panevėžio pav. Kas apie 

jas žino, tegul atsiliepia šiuo adresu. 
Paulina Aukštikalniutė (3) 

% Kaiser & Boasburg,
East Windsor Hill, Conn.

čiutes, po vyro Pukienės; girdėjau, 
Abidvi

sišaukt
Antanas Audraitis

% Z. Sodonis
125 Chelsea st., E. Boston, Mass.

siimdams musų automobilių. Auto- ; Daugelaičių ___ z ___  ______
mobilius dviem sėdynėm, vadinasi doah, Pa. Meldžiu atsišaukt, ar kas 
•’Mercer Raceabout”. Kas apie jį pra- i žino pranešti.
neš gaus 25 dol. atlyginimo. Jis yra j Magdė Naviokiutė
linksmaus budo, daug mėgsta apie 327 E. lOth Avė., 
automobilius šnekėti. Šičia tilpsta jo ' 
fotografija. Kas pažinsit, praneškit

Pajieškau savo tetos Jievos Salio-! Pajieškau Petro Daugo.pirmiau gy- 
kienės-Nauiokiutės, Suvalkų gub., veno So. Bostone; yra labai svarbus 
Vilkaviškio pav., Virbaliaus valsč., reikalas jam pranešti, todėl kas apie

PARSIDUODA SPAUSTUVĖ, pre
sas, raidės ir kiti spaustuvės reik
menis. Vieta dėl spaustuvės viena iš 
geriausių lietuvių kolonijoj Montello, 
Mass., kuri jau nuo senai įgyvendin
ta. Kas susipažinęs su spaustuve, 
tam gera proga pirkti, spaudos dar
bų visados pilnai. Atsišaukite pas

W. J. Petkon (5)
8 Vine str., Montello, Mass.

PARSIDUODA NAMAS trims še- 
mynoms, 12 kambarių, randos neša 
apie 300 dolerių į metus, preke 
$1,400. Viskas gerai įtaisyta, toiletai 
ant žėdno flooro. Tik 300 įmokėt, o 
likusius ant lengvų išmokesčių. Da- 
sižinokit pas (3)

Juozą Mauručaitį
71 Baxter St., So. Boston, Mass.

I

Rusijos ir sudėtos 
Dr. Gruning re- 
Susideda iš švie- 

gatunkų šaknų ir 
turinčių didžiausių 

įtekinę gydyme įvairių ligų. Kaina 
50 centų pakelis su prisiuntimu.

Galima siųsti stampomis arba įvy
nioję tvirtai į popierų 50c. įdėję į ge
rų konvertą. Adresas:

Reikalaujame Agentų. (?)
THE LITHUANIAN MAIL ORDER HOUSE 

3343 So. Halsted st.,
Chicago, DL

arba paduokit policijai, nes jis yra 
daug žmonių nuskriaudęs.

Sabas Mankus,
309 N. 12th st., Philadeiphia, Pa.

NEAPSIGAUK SAVE 
SU PERŠALIMU. 
IšSIGYDYK.

CASCAP^gąiJININE

Seni šeimyniški vaistai-pOiulkų 
formoj — saugios, gerai, lengvai pri
imamo. Nė apsvaigimo, nė nusuni- 
nimo jas vartojant nėra. Išgydo šal
tį į 24 valandas — Gripą į 3 dienas 
Pinigus grąžiname jeigu neišgydo. 
Nusipirk tą gražų baksuką ra raudo
nu viršum ir pono Hill’s paveikslo— 
kaina 25 centai. (»>

Gaunamo* bile aptiekoje.

GIMINIŲ ŽINIAI. Mirė Mikolas 
Švagždis, 55 metų vyras. Paėjo iš 
Viduklės kaimo, Rasenių pav., Kau
no gub., palikdamas draugystėje sa
vo posmertinę. Giminės malonės 
kreiptis prie dr-stės, prisiunčiant 
savo afiedavitus (paliudijimus). (3) 

Simano Daukanto Dr-tė
BOX 188. Johnson City, UI.

KUR MEDŽIAI, KV1ETKOS — TEN 
IR SMAGUMAS.

Mes turime priauginę geriausių 
skie pų ar medžių ir kvietkų, ir no
rime surast žemę jiem lig pavasario 
Lietuviai, kurie turite žemės sklypelį 
ar nemelį patariu jums apsodint mu
sų medžiais ir kvietkoms sekantį pa
vasarį. o pamatysit, kad jums gy
venimas bus kaip rojuj. Nedaug kaš
tuos. Ko norit, to galit gaut pas 
mus. Meldžiu užsisakyt iš anksto, 
nes vėliau gal būt pervėlu. Aš norė- 
čia turėt antrašus visų lietuvių Ame- 

timą savo antrašo ar pažįstamų. (5) 
W. B. DEBES

Oakland Nurseries, Manchester, Conn

i

Aš Alena Kostovski, pasia
nsai publikai akyse.

kaimo, gyveno Shenan- jį žino, malonėkite priduot jo adresų j rikoj?Tr busiu° dėki"ngaš"~UŽ prisiun-

Pajieškau brolio Izidoriaus Čepai
čio ir pusbrolių: Jono Venclovo ir 
Stepono Abromaičio, visi Kauno gub., 
Šiaulių pav., šaduvos parap. Turiu 
svarbų reikalą ir meldžiu jų pačių 
ar žinančiųjų atsišaukti.

Leonas Cipas
305 Antilope st, St Louis, Mo.

Pajieškau dėdės Antano Žibo, se
niau gyveno Feras City, Pa. Turiu 
nuo jo sunaus Frano laišką iš Lie
tuvos, meldžiu atsišaukti ar kas žino 
pranešti.

Antanas Kapočius
196 Chapel st, Pittston, Pa.

St. Danilukas <
33 Hanover St., Boston, Mass.
i-----------------------------------------------------

Homstead, Pa. Pajieškau brolio Karolio Guzevi- 
čiaus. Kuršės gub., Bauskos pavieto, 
Bruknės valsčiaus, jis pirma 
no Chicago, III. Kas apie jį 
malonėkite pranešti.

Jonas Guzeričia
1909 Abby St., Cleveland,

gyve- 
žino, 

(3)

Ohio.

APSISAUGOKIT. Nesenai prasiša
lino Adomas Januškevičius (vadina
si ir John Smith) nuskriaudęs mane 
ir keliatą kitų žmonių. Mažo u^io, 
23 metų amžiau, mėlynų akių. Kas 
praneš busime dėkingi. Taipgi pra
nešam kad to žmogaus apsisaugotu- 

| mėt.
Antanas Škačkauskas

1119 Oak st., De Kalb, III.

Pajieškau draugų Rokaus, Juozo 
zo Bandžos ir Antosės Bandzičios, 
Kauno gub., Šiaulių pav., Gruzdžių 
parap., Lukašaičių kaimo. Meldžiu 
atsišaukti.

Kazimieras čerkauskas
107 Farnon sti, Philadeiphia, Pa.

Pajieškau dėdės Jurgio Seliuko, 
Vilniaus gub., Trakų pav., Olkinikų 
valse., Tiltų sodžiaus. Kas jį žino 
malonės pranešti arba jis pats lai 
atsišaukia.

Teresė Beržilioniutė-Staknienė
119 Howe st., Marlboro, Mass.

Pajieškau švogerio Wilimo Balčai-
čio, Kauno gub., Raseinių pav., Jur-| __
barko miesto, gyveno Chicagoj, bet iš Slabados parap. 
ten išvažiavo. Kas žinote meldžiu ‘ 
praneštu

St. Slavinskas
1804 Park Avė., Escanabo, Mich.

APSIVEDIMAI.
Pajieškau apsivedimui merginos ne 

senesnės 20 metų, mokančios anglų 
kalboj rašyt ir skaityt Aš esu blai
vas ir nerūkantis, turiu gerą darbą 
ir myliu gražų gyvenimą. Platesnes 

■ žinias suteiksiu per laišką. (4)
Frank Vaicenavičius

21 Swampscott Avė., Peabody, Mass.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 20 iki 25 amžiaus, geistina, kad 
mokėtų skaityt ir rašyt Aš esu 22 
metų, turiu gerą darbą, paeinu iš 
Kauno gub. ir mergina turėtų būt iš 
Kauno gub. Platesnes žinia* su-

PARSIDUODA 4 NAMAI 
2 ŠTORAI IR BARNE.
Propertės ant kampo, vienas 6 fa- 

milijų namas apačioje štoras, vienas 
3 familijų namas, taipgi apačioje 
štoras ir ant 2 ir 3 familijų namai 
puikiausio styliaus. Viskas turi bū
ti parduota svkiu ir greitai, nes savi
ninkas dėl tūlų priežasčių išvažiuo
ja į kitą šalį. Tos visos propertės 
kainuoja $23,000, tai nepaprastai pi
gus pirkinys, nes randos neša $230 
į mėnesį, o į metus $2,700, randa gali 
būt ir pakelta iki $3,000.

Be to parsiduoda Barberšapė ir 
Bekernė lietuvių apgyventoj vietoj. 
Dėl platesnių žinių ir kainos kreip
kitės pas (3)
J. A. KUKEN1S REAL ESTATE 

SI9 Bank St., tVaterbury, Conn.

Buk d* Paveju,
Mes išmokysim jumis prekystės ir 

anglų kalbų. Jus dirbdami šapoj, 
būdami savo namuose galėsit išmok
ti pardavėju ir uždirbti $30.00 į są- 
vaitę. Prisiųskit štampų gausit pa
aiškinimų kaip galima išmokti. (5)
MONTELLO CORRES. SCHOOL,

Montello, Mase.

Kas mane išgelbėjo nuo varginas* 
čių ligų? Salutaras Bitteris. Al 
per praeitus 4 metus buvau vos tik 
gyva. Aš kentėjau nuo nevirinimo 
pilvo ir dispepsijos. Mažai tegalėda
vau valgyti ir suvalgytas maistas » 
eikdavo man daug nesmagumo — at

siliepdavo skilvyj skausmai, rėžimai, 
gurgimas vidurių. Diegliai sulindo 
vo po krutinę, šonuose ir strėnose. 
Niekus aš negavau pagalbos dėl savo 

veihatos. Bet kada aš pradėjau rok 
Kalauti Salutaras Bitteru ir Saloto* 
as, Regulaatria, dėl moterų, pradA 
au gerai jausties, gerai valgyti b 
Urbti, pasidarė smagu viskas. Paa 

mėnesius aš savo paveikslą nabagą 
iu pažint ir palikau laiminga naudo 
iama Salutaras Bitteria. Kaina fl.Ot. 
Galima gauti geresniuose saliunuose 
ir aptiekose, o kur negalim* gauti. 
Kreipkis pas: (?)

SALUTARAS CHEMICAL INST.
žolės nuo visokią blogomą. 

1709 S. Halsted 8t„ Tel. Canal 641? 
P. J. BALTRĖNAS, Prot.

Chicago. I1L
Bitą apgarsinimą turėtų p«nto 

tyt kiekvienas, išsikirpt ir pasiliki
Pajieškau svainių Marės ir Juzės

Su pirmu laišku 
- ---- -- Jos pažs ar kas meldžiu prisiųst paveikslą. Paveiks-

• -- - --- lūs grąžinsiu. (4)
Petras Valentukevičius

BOX 127, Harrisville, N. H.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 20 iki 27 metų amžiaus, kuri su- 

■ ’ aš esmi
___ Platesnių žinių kreipkitės 

laišku, "prisiunčiant savo paveikslus. 
Atsakymą duosiu kiekvienai.

Anton Nakšas (Knox) P. J. Gerevich _
» McCleary, Wash. 260 Havemeyer st.,

(5)Kas žinote meldžiu jas žino malonės atsišaukti. 
Alek Minkevičius 

Iroųuois Falls, Ont. Canada.

Pajieškau pažįsįtamos Olesės Jan
kai tės, Kauno gub., Šiaulių pav., Už
venčio parap. Vrublevščiznos sodos, 
gyvena bene New Yorke. Meldžiu 
atsisaukt, ar kas žino pranešt.

Feliksas Buivydas 
2708 Spring Alley,

Pajieškau draugo Juozo Miečiau%
Kauno gub., Telšių pav., Varnų pa- ---- --- -- . - ... ,
rap., Gi n tai ių sodos., prieš 2 metu tiktų imti civilišką sliubą. 
kartu gyvenom Seattle, Wash. Turiu 27 .metų. p----” 
svarbų reikalą ir meldžiu kas žino 
pranešti.

■ i

Pittsburgh, Pa. BOX 68.

Nusipirk mosties.
TAI BUSI GRAŽUS! Jų išdirba 

Mentholatum Co. Prieš eisiant gult 
ištepk veidų mosčia per kelis vaka
rus, o padarys veidų tyru ir skaisčiu 
baltu.. Toji mostis išima plėtmus 
raudonus, juodus arba šlakus ir pra
šalina visokius spuogus nuo veido. 
Kaina dėžutės 50c. ir $1. Pinigus ga- 

į lit siųst ir stampoms. (7)
J. Rimkus _______

Brooklyn, N. Y. P. O. Bos 36, Holbrook. Mass. iki 9 vakare

VAKARINĖ ČEVERYKŲ 
SIUVIMO MOKYKLA.

, Reikalingi žmonės išsimokinimui 
siųti čeverkus. Mokinama ^perfor** 
rimo,” "eiletėinimo,” knypkeskylta 
siuvimo, "skaivinimo,” vampinimo, 
"faksinimo,” peredkų stičinimo ir vi
sų dalių siuvimo. Mokina patyrų 
amatai likai-mokytojau (4-?)
lt WASHINGTON ST1L.

HAVERHILL, MA88. 
Viršutinės lubos. Lekcijos mo T
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BAMBAI.
Šlovingiausias pone Bam

ba!
Kaip tu visiems paėlpini, 

suteikdamas savo gerą ad- 
vais priepuoliuose ir nelai
mėse, aš blyvinu, kad neat
sisakysi išklausyt ir mano 
prašymo.

Tu žinai, kad aš esu Am
sterdamo klebonas, ir kaip 
Džizus prisakė turiu gaspa- 
dinę, taip kaip tu savo Kei- 
dę; rodos, buvau sau satis- 
fait, bet štai kokie tai kip
šai atnešė į čia tą sanava- 
gan bambizą Mockų, ką 
velnius parduoda. Tu žinai 
Džian Bamba, kad jei tas 
Mockus išparduos visus vel
nius ir jų neliks, tai muži
kai neis į mano bažnyčią, 
kad aš juos velniais gązdin- 
čiau, o kaip aš neturėsiu 
kuom juos prigązdint, tai 
jie nebegs ir į tavo saliuną, 
kad tą savo baimę paskan- 
dyt viskėj. Tai šiur ting, 
kad ranka ranką vašina, 
kad abi nebūtų dortt Ma
tai, dėl tavo ir mano biznio 
čia reikia mudviem vieny
bės, kad kaip nors sulaikyt 
tą Mockų nuo išpardavimo 
visų velnių. Aš tame tai 
jau esu ekspirens, bo taip
gi turiu ir parapijalną sa
liuną, ir žinau, kad kaip tik 
daugiau mužikus įgazdinu 
raguotais velniais, tai saliu- 
ne biznis žaras geresnis.

Bet grįžkime prie tų vel
nių biznieriaus. Jis pripa
sakojo žmonėms per savo 
pamokslą, kad nėra peklos i"eu»ma?- kZ; ko tasai ūkininko

jį darau taip, kaip ma- 
i man 

įsako . Bet tu žinai, kad tas 
biskapas yra taipgi cicili- 
kas kaip ir visi mano para- 
pijonįs ir aš bijau, kad jis 
man neuždraustų imti po 25 
dolerius už parapijos kapi
nių žemės sieksnį.

Mislijau nugązdinsiu ma
no avinus ir ožius pamoks
lu. Pasakiau jiems, kad su
sižinojau su šapų bosais ir 
kas neatliks šventos spa- 
viednės ir neužsimokės už 
ją penkinės, tai tuoj bus iš- 
kikytas iš džiabo. Jau ir to 
ledokai nesibijo. Sako, kad 
aš esu šnipas ir kaip tokiam 
gali da bombą po lova pa
kišti.

Trobelis mano, kaip ma
tai, labai didelis. Aš ir ma
no Jieva negalime ramiai I 
nei lovoj miegot Tik kuri 
nors katė puodą apvertė ar| _
su žiurke pasibučiavo, o, NtUKstMarta 
abudu tuoj strikt ant kojų, i 
Mislinam, kad cicilikai' 
bombą kiša.

Mano Jieva patarė man 
kreiptis prie tavęs šlovin-' 
giausias lojeri su klausimu, i 
ką mes dabar turime daryt, į 
kad ir miegot, kaip Dievas 
prisakė ramiai jau negalim. * 

Su didžiausia ušanavonia;
Kun. Adomas.

ATSAKYMAS.
Veri bad ting, mano ku- 

Perdaug sumiksytinige.
tinksai. Nieko kito negaliu 
patart, kaip tik Help vour- 
self. Džian Bamba.

Ir b 

visa

APTIEKA
K B L ■ I V I a.

1.00

C

kertėtam
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TBUMP1 I* A18KŲ8 8TBAIF8NBLLA1 
PBOLBTAB1RKOB1O6 FILOSOFUOS.

TAI VIBNINTBLB LIETUVIŲ KALBOJE KNYGA, 
KURIOJB TBUMPAI, 1ST AURIAI NURODOMA 

KAS GIMDO PASAULYJ! VISOKIUS 
BAISIUS NUOTIKIUS.

I. įvairus Istorijos supratimai.
n. Materijalidkaata loterijos supratimas.
III. I*v ėdimą patvirtiniaaai.
IV. Pirmoji Kryžeivių Kart
V. Antroji KryMvią K ar A
VI. T r ogioji ir aahaaAaa kryžeivių karia.
VII. Kryžeivių karia su KrikMtataia ir

Gaunama "Keleivio” Knygyne. Rakant laišką arba 
siunčiant pinigus, adresuokit taip:

"KELEIVIS,” SO. BOSTON, MASS.

i AB NOBL KAB MBBGINBS 
fMYLBTŲ?

Jeigu taip, taė ntapM

KNYGOS
"KEMRYKT BPAVM8

J. MATHUS
S4X Breadvay. Su. Beakai

Materijalistiškas 
Istorijos

I
TdtpboM: Suok Buy 4BM* 

DAKTAKAS 

Fr. Matulaitis 
GYDO VISOKIAS ŪSAS. 

PRITAIKO AKINIUS.

Nuo 1 8 dta
Nuo 7 Iki » ted.

419 BOYLSTON STR
Saite 419, OI ir UI.

Netoli didutėje, mtasto knygpiK
UOSTOM, MASE

M. GALLIVAN CO
Užlaikė goutaud

BLIU, VYNĄ LAMUS IR 
KITOKIUS SKANIUS 

GĖRIMU.
Taipgi ir geriaaada tabake Cigare 

Meldžbuae užeiti, o visadte 
rasite gražų patarnavimų. 

»MSS M it. h. tai

KNYGA PADALINTA I AŠTUONIS SKYRIUS.

SKYRIŲ 8 
SKYRIUS
SKYRIUS 
SKYRIUS
SKYRIUS
SKYRIUS 
SKYRIUS

Stabmeldžiais. 
KARIŲ PRIBRA8TI8.

SKYRIUS VIII. Materijaližkasie Istorijos Su prati
mas ir Darbininkų K Įsom Ižaibnasavirnaa.

TA KNYGA TURIT V PERSKAITYT KIBKVIB- 
NAS PROTAUJANTIS ŽMOGUS, kuris šori pla

čiau ir aiškiau suprasti pažnngų draagijinj surėdymų
KAINA KNYGOS 3d*.

nei velnių ir mužikai man 
dabar sako, kad aš jiems me 
luoju, o jei nemeluoju, sako, 
pravyk, kad yra velnias.

Ką tu sakai Džian Bam
ba ant tokio dictum acer- 
bum? Tai bom biznis! Kaip 
tu čia gali pravyt, juk vel
nio kaip katės už uodegos 
negaliu jiems pagaut. Ma
no durna galva visai kvaiš
ta, kada pradedu mislyt, ir 
ani dem-bit neišmislinu. 
Viena išmintinga mislis at
ėjo man į galvą, tai kreip
tis prie tavęs šlovingiausias 
lojeri ir klaust rodos. El- 
pink mane, o aš už tave mel- 
siesiu prie augščiausiojo. 
Bo žiūrėk kaip tie mužikai 
jau manęs nepaiso. Aną
dien atpiškina prieš klebo
niją armabilas, į kleboniją 
įeina mužikas su merga ir 
su beibe ir nei pagarbintas 
nepasakęs sako: ”Pakrikš
tyk tą beibę”. Aš sakau: ”o 
iš kur tu paėmei armabi- 
lių?” Jis sako: "Pasisam
džiau iš bučerio, bet ne ar- 
mabilių, tik beibę pakrikš
tyk.” Aš jam kaip surik
siu: "durniau! kodėl nepa- 
sisamdei armabiliaus iš ma
nęs?! Eik lauk, nekrikšty
siu!” O jis nei krypt! Apsi
suko ant kulnies ir nuspjo
vęs marš per duris.

Pasakyk, ar tai ne to 
Mockaus macis tai padarė, 
kad mužikai pasiliko taip 
drąsus, jog jau nei dvasiško 
tėvo barimo nenusigąsta!

Negana da to. Žiūrėk, jie 
mane da žada apskųst bis- 
kapui už tai, kad ant jų nu
pirktų kapinių aš parduodu 
numirėliams žemę ir imu 
pinigus į savo kešenių. Pa
sakyk ar aš blogai darau? na. 
Biznis yra biznis, dacoL Aš me.

Francuziškai.
Turtingas ūkininkas užsi

manė leisti sūnų mokytieji 
franeuziškos kalbos. Kaune 
buvo koks nuplyšęs ponia- 
kas, kuris buk mokėjęs 
francuziškai kalbėti; todėl 
ūkininkas jam savo vaiką ir 
pavedė, kad išmokytų. Ži
noma, tas būdavo savo viso
kiais niekais užsiėmęs ir ne
galėjo mokyti taip, kaip bu
vo sutarta. Tai jis vieną 
dieną pamokys, tai kitą ne. 
O toliaus tai ir po kelias die
nas tas jo mokinys valkioda- 
vosi po laukus, varles muši- 

; nedarnas. Kada po kiek lai- 
___- sūnūs su

grįžo namon, tai tėvas, mo
kėdamas du ar tris žodžius 
francuziškai, ėmė su savo 
sunum francuziškai kalbė
tis. Tėvas užklausė: "Parlė 
vu fransė?” O sūnūs atsa
kė: "Varlė mušė po prudė!” 

(Iš ”T. J." )

Juozuko komplimentas.
Povilas Apižioplis atėjo 

per Kalėdas ant Second 
stryto pas savo merginą. 
Merginos brolis, 9 metų Juo
zukas, atbėgo pas jį ir sako:

—Papa pavelys tau ženy- 
tis su musų Mere.

—Iš kur tu tą žinai?
—Vakar jis taip sakė.
—Ką jis sakė?
—Sakė, kad tu esi liurbis, 

ale vis geriau, negu niekas.

Redakcines atsakymai.
— Largovisto (Argenti-
J'. — Kadangi šiame

numeryje teina
noj). — 
"Keleivio” 
Genio Margo koresponden
cija, tai jūsų turime palie
ti.

Sakalėliui. — Dėl tokios 
zeceriškos klaidos, kad vie
toje Muskegon. Mich., su
statyta "Muskegon, III.”, 
pataisymo nedėsime, bet už 
pastebėsimą tariame ačiū.

Vladui. J. Z. Svedasiniui 
ir k. — Už juokų kąsnelius 
ačiū. Laikui bėgant suvar
tosime.

Mažajai Varguolei. — Su 
tokiais mokslinčiais ka;p n. 
M. Varguolis vnatoje S<~ke- 
vičiaus polemizuot bu ų 
bergždžias darbas. Melą *i- 
mais tik pats save pažemi- 
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Maierijansteškasie istenjo*
Jei eori žinoti, kas rrmdr ae 

įvairina aBotikius -ai nėr 
.-atryk kaygntę KaJh* teerm 
- >ahai attkaa LT aitlm■■

Mūšy padėjimaa. Vaiteehs t* icyr*- 
■ibio. Parašytas para) naujausuas 
atsitikimas. ............... 10c

r _
tus “Dermafuga . GerMuhl plaukams 
vaistų, už nėra!

“Dermafuga” padarys tą, kad Ta
vo * plastai bus taakųs, švelnus ir 
skaistus! Oda Tava galvoje bus ty
ra, pleiskanos Bayks ant visados, 

I o plaukai niekad daugiau neslinki. 
Busi patenkintas savo plaukais! Ne 
pavydėk kitų puikiems plaukams, 
□es pats gali tnrdti dar dailesnius!

Reikalaujant prisiusime Tau pačta 
suvis dykai išbandymui “sampilą”. 
Prisiųsk 10c stampomis persiuntimo 
lėšų, gausi išbandymui dėėutę “Der- 
mafugos” veltui, sykiu ir brošiūrą, 
užvardytą: “Puikus Plaukai”. 
ARGIL SPECIALTIES CO., 

• Dept. 12 •
P. O. Box 37, Philadelphia, Pa.

<«va*au gadsmkoa. Padėtam * *« 
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DRAPANAS.
Tikras Jūsų brolis lietuvis

Ant. Januška
MJ W. BROADWAY, 
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I “Keleiviė’’ Skaitytojus.
Gerbtamtaji:—- taurią

Mts a t na u i uiti. utavg tau
ta taisykite pt Ir trati bastau 
sulaikyt. Tulpei ■•teiiata 
ir sava draac* pakaitant ta- 
Mrašyti kalpe t*
rai darMatekteką taftraiti- 
kurte prie kiekviena praga* 
šventai gina darbininkų rai 
kahm.

Maiardaml adreua hattaaV 
♦nrit pridutal SBNAJJ ir 
NAUJAU adreerm. Ta Bepa
dariau. perai a fa Tt adraaa ne- 
’tdini. Mainant adreag ta- 
teaka paratrt afrlrutp. ase 

niriaa ir parankine.
TH upeli* akaitTtniu atafay- 

Haaii arfreau arka ktaundaasi 
kn-wnrs. parake lailka ueutk*- 
;waia ir prflfpiua tik ui lt. 
marke. Peraenrfaie viena, 
kad tokiu kiliku uiekudaa ae- 
«iuatu. uea Amerikai ar tuli
kas ožNprtaa ar nataNpytaa. 
♦ari hvt pritNKa nearki ui le.. 
kitaip ta taHfca numeta arka 
reikta ta jf prtmekit adrrna 
tul

*Kel" Admlutatrarfia.

Siutus r kitokius 
kubus

)

YTERGIjOS
V 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 j dideles, 
jeigu urnai atida ant to atkrei
piama. Ir tas yra jūsų pareiga 
link paties savęs ir savo šei
mynos tai vis atlikti.

Nue skaudėjimo pilvo ir žar
nų, kaipo plovimas skaudNan- 
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 Seuaatino, Pad*<M. N«*r>li- 
Cijoa. Priaite dyvo, ApUubitBO, Dantu- 
Skaudljim*. ir 9ka.dgia>« Kru
tinėję. kaip ir auo riaokiu kitu raK*- 
tiUa ligų, aaudaki 

MIN-EIPELLER, 
kaipo aae« ir mUkltiaa draugą laimy- 
noa par puae teatna^io. Tik žtc. ir 
50c. bonkute: ga'.ioa Kauti riaaaa ap- 
tiekoaa arka paa pati fateikanta—

F. AD. RICHTER A CO. 
74—M Uaahiatai ta Ta*.

REIKIA ŽINOTI. KAD TIK DAUNORO! "TRE
JOS D1VYNBRIOT’ YRA TIKRAI LUTUVUKO& ;

Ją tik ir reikabskite aptiskoM, temt M tai
rašykite žemiau pad 
tuojau apturėsite.



Voltaire.

SOKRATAS.
S-jų aktų dramatiškas pMinšlia. 

Vcttt N«*«btina>.

Driksa. — O, viešpatie, aš nė kiek• • • a • i a v •

.. KaiP iijmyristius idėja
&“j® •“ ui d
J nL- .X .•_____džiu ar raitu išsitarė, kad

privalau — mislyti apie toki žmogų, kaip 
tu; bet aš negaliu priversti Aglajos jaus-

uruua. — u, viešpatie, aš nė kiek ne
pavydžiu, ir jei tik pirklyba eina gerai, 
man nieko daugiau nereikia. Nuo to laiko, 
kaip aš turėjau laimę likti viena iš tavo nu
mylėtinių, mane pradėjo labai guodoti Atė
nuose. Bet tu myli Aglają, o aš myliu jau
nąjį Sofronimą, ir Ksantipa, žmona Sokra
to, prižadėjo duot man jį už vyrą. Bet tu, 
viešpatie, naudosiesi savo teisėmis kaip lig 
šiolai. Man nesmagu tiktai tas, kad jau
nikaitį auklėjo tas atkaklus Sokratas ir 
kad jo rankose da tebėra Aglaja. Reikia 
kaip galint greičiau paliuosuot juos iš po jo 
valios. O Ksantipa džiaugsis jų atsikra
čius. Sofronimas ir Aglaja neprivalo būti 
pas Sokratą.

Anitas. — Miela Driksa, aš tvirtai ti
kiu, jog man su Melitu pasiseks nužudyt tą 
pavojingą žmogų, kuris skelbia tik labdary
bę ir viendievystę, ir kuris drįsta tyčiotis iš 
tokių dalykų, kuriuos mes šventais pripa
žįstam. Bet jis juk Aglajos globėjas. Aga
fonas, Aglajos tėvas, kaip girdėt, paliko 
didelį turtą. Aglaja žavėja savo gražumu, 
aš ją myliu; su Aglaja aš turiu apsivesti ir 
Sokratą palikti ramybėj, pakol priversiu jį 
pakarti.

Driksa. — Susimildamas, Sokratui nie
ko nedaryk, kad tik gauti man jaunikį. 
Bet kokiu budu Agafonas galėjo palikti Ag- 
lają ant rankų to bulbanosio senio Sokra
to, to įkiraus plepos, kuris klaidina jau
nuomenę ir neduoda lankyt šventų dievna- 
mių?

Anitas. — Agafonas irgi buvo užsikrė
tęs tokiomis idėjomis. Buvo tai vienas iš 
tų rimtų ir paprastų gyvenime bepročių, 
būdas kurių nė kiek ne panašus į musų, lyg 
kad butų gimę ne musų amžiuje ir ne musų 
pasauli je. Tai buvo vienas iš užkeiktų mu
sų priešų, kurie sau persistato, buk tai jie 
atlieka savo pareigą, kuomet kloniojasi vie
nam Dievui, padeda žmonėms, myli drau
gus ir skelbia filozofiją. Jis buvo vienas 
iš tų, kurie nesidrovi tvirtint, buk dievai 
nepažymėjo ateities ant bulio kepenų; tai 
vienas iš tų besmegenių protautojų, kurie 
teisia žinius užtai, kad jie aukauja dievams 
jaunas mergaites arba, jeigu to reikia, pra
leidžia su jomis naktį. Ir jeigu Atėnuose 
butų nors penki ar šeši panašus galvočiai, 
tai to jau butų gana, kad netekti man pu
sės įplaukų.

Driksa. — Taip, tas ne juokai.
Anitas. — Bet kol aš jį da nepasmau

giau, eisiu su juo pasikalbėt apie mano susi- 
žiedavimą.

Driksa. — Štai jis čia ateina: tu, vieš
patie, labai su juo ceremonijiesi — aš išei
nu. Eisiu pas Ksantipą pasikalbėt apie ma
no jaunikaitį.

Anitas. — Lai būna dievai su tavim, 
miela Driksa, tarnauk jiems visuomet ir 
saugokis patikėt vienam Dievui, o svar
biausiai neužmiršk apie mano persiškus 
kaurus (Driksa išeina).

Scena III. — Anitas ir Sokratas.
Anitas. — O! Sveikas buk, brangus So

krate, numylėtini dievų ir išmintingiausis 
iš visų mirtininkų. Aš jaučiu,, kad kiekvie
ną sykį išaugu savo buitije didesnis, kada 
tave pamatau; aš garbinu tavo ypatoj žmo
giškumą.

Sokratas. — Aš žmogus paprastas, ne
mokytas ir pilnas nedateklių, kaip ir kiti 
žmonės. Ir tai jau gerai, kad tu mane nors 
pakenti.

Anitas.—Pakenčiu tave! Aš negaliu ta
vim atsigėrėt. Aš norėčiau būt panašiu į 
tave, jei tas butų galima! ir tai tik dėlto, 
kad tankiau naudotis tavo prielankumu, 
kad tankiau girdėti tavo mokslą ir, paga
lios, aš geisčiau apsivesti su gražia tavo au
gintine Aglaja, likimas kurios priklauso 
nuo tavęs.

Sokratas. — Tas teisybė, jog tėvas jos, 
Agafonas, buvęs mano draugu, tai yra 
daugiau negu giminaičiu, mirdamas pave
dė man tą meilią ir širdingą našlaitę.

Anitas. — Su dideliais turtais? Pasa
koja, jog tai turtingiausia mergina Atenuo- 
se»

Sokratas. — Kaslink to, aš nieko nega
liu tau pasakyt. Jos tėvas, tas brangus 
draugas, kurio norai man šventi, mirdamas 
uždraudė man pasakyt kam nors apie jo 
dukters turtą. . .

Anitas. — Tas užlaikymas paskutinių 
norų tavo draugo pritinka prakilniai tavo 
sielai. Bet juk visiems žinoma, jog Agafo
nas buvo labai turtingas.

Sokratas. — Jis buvo to vertas, jeigu 
turtai reiškia augščiausios esybės malonę.

Anitas. — Sako, buk koks tai jaunas 
vaikėzas, Sofronimas vardu, sukas apie ją 
dėl turto; bet aš užtikrintas, jog tu atsaky
si panašiai ypatai, ir kad tokia žmogus, kaip 
aš, negali turėt konkurentų. ____________________ r

Sokratas. — Aš gerai žinau, ką aš jai netekėti už Sofronimo.

Anitas. — Aš jau sutartį padariau su 
Ksantipa, tavo žmona. Jai, turbut, Aglajos 
nuomonė žinoma, todėl aš skaitau šitą da
lyką užbaigtu.

Sokratas. — Aš skaitau dalyką užbaig
tu tik tuomet, kada jis jau padarytas.
Scena IV. — Sokratas, Anitas ir Aglaja.

Sokratas. — Ateik arčiau, miela Agla
ja, ir spręsk apie savo likimą. Štai garsus 
vyras, vyriausis musų miesto žinius, nori 
likti tavo vyru. Aš paliksiu jus < 
liuosai galėtumėt pasiaiškint Mano čia bu
vimas gali jus varžyt. Kaip tu padarysi —

bus reikalinga prie tavo vestuvių.
Aglaja. — O, didis Sokrate! Man labai 

sunku, kad tu išeini.
Anitas. — Matomai, tu labai užsitiki 

gerajam Sokratui?
Aglaja. — Tai mano priedermė; jis už

vaduoja man tėvą ir auklėja mano sielą.
Anitas. — Gerai! Jeigu jis išvysto ta

vo jausmus, tai pasakyk man, ką tu manai 
apie Cererą, Kibelą ir Venerą?

Aglaja. — Aš manysiu apie tai taip, 
kaip tau patiks.

Anitas. — Tai puikus atsakymas: tu 
taipgi ir darysi viską, kas man patiks?

Aglaja. — Ne! tai visai kitas dalykas. 
Anitas. — Tu matai, jog išmintingasis 

Sokratas pritaria musų susižiedavimui. Jo 
žmona Ksantipa iš kantrybės eina to lauk
dama. Tu žinai apie mano jausmus link 
tavęs. Tu žinai mano užsiėmimą ir įtek
mę; tu matai, jog mano laimė, o gali būt 
kad ir tavo taipgi, priklauso nuo vieno tavo 
žodžio.

Aglaja. — Aš tau atsakysiu taip teisin
gai, kaip išmokino mane tas didelis žmo
gus, ir su tokia laime, kokią jis man sutei
kė. Aš guodoju tavo užsiėmimą, bet aš 
mažai pažįstu tavo būdą ir negaliu likti ta
vo pačia.

Anitas. — Tu negali! O nuožmi Agla
ja! Juk tu laisva — reiškia, tu nenori to?

Aglaja. — Taip, — aš nenoriu!
Anitas. — O ar tu pamislijai apie tai, 

j'og tu mane tuomi pažemini? Aš matau, 
jog čia Sokratas man kenkia: jis taip atsa
kyt tave išmokino. Jis tau perša Sofroni
mą, tą niekingą mano priešą, bedievį.

Aglaja. — Sofronimas visai nėra be
dievis. Jis nuo mažens pamylėjo Sokratą 
ir Sokratas jam yra antruoju tėvu, taip, 
kaip ir man. Sofronimas yra labai ge
ras jaunikaitis. Aš jį myliu, o jis myli ma
ne. Nuo manęs priklauso likti jo pačia, bet 
aš neprigulėsiu nė jam, nė tau.

Anitas.
Kaip tu drįsti prisipažinti, kad tu myli So
fronimą?

Aglaja. — Taip, drįstu, nes taip ištikro 
yra.

Anitas. — Ir nežiūrint to, kad tu 
gali lengvai už jo tekėti, tu jam atsakai?

Aglaja. — Taip.
Anitas. — Tu atsakai jam, tur būt, bi

jodama padaryt man nesmagumą?
Aglaja. — O, visai ne! Kadangi aš nie

kuomet nesistengiau tau patikti, tai nebi
jau ir nesmagumą tau padaryti.

Aintas. — O gal tu bijai užrūstinti die
vus, pažemindama dvasiškąjį žmogų, o pa- 
siskirdama svietiškąjį?

Aglaja. — Visai ne. Aš persitikrinus 
tame, jog viršesnei galybei visviena, ar aš 
ištekėsiu už tavęs, ar už kito.

Anitas. — Viršesnė galybė! O, duktė 
mano, argi taip galima kalbėt! Reikia sa
kyt: dievai ir deivės. Saugokis, aš matau 
pas tave pavojingas mintis ir gerai žinau, 
kas tau jas įkvepia. Žinok, jog Cerera, ku
riai aš tarnauju vyriausiuoju žinium, gali 
tave nubausti užtai, kad tu niekini jos kul
tą ir jos tarną.

Aglaja. — Aš ne niekinu nė vieno, nė 
kito. Cerera, kaip man pasakojo, valdo 
užderėjimais javų. Aš noriai tam tikiu; 
bet kas jai darbo link mano ištekėjimo?

Anitas. — Jai prie visko yra darbo. Tu 
jau perdaug protinga esi; bet aš visgi ti
kiuos atverst tave ant teisingojo kelio. Ir 
taip, tu tvirtai nutarei neiti už Sofronimo?

Aglaja. — Taip, aš tvirtai nutariau, ir 
tas mane graužia dabar.

Anitas. — Aš nieko iš to negaliu su
prasti. Klausyk: aš tave myliu; aš norėjau 
suteikti tau laimę ir augštai tave iškelti 
Patikėk man, nestumk nuo savęs laimės, ne
niekink manęs; pamąstyk! Męs viską turim 
paaukauti dėl savo laimės; jaunystė praei
na, o turtai palieka; vienatiniu tavo siekiu 
turi būt turtai ir garbė. Aš tau kalbu tą 

I varde deivių ir dievų. Meldžiu tik pamą- 
styt apie tai. Lik sveika, duktė mano. Ei- 

’siu melsti Cereros, kad ji tave įkvėptų, ir 
tikiu, kad ji sujudins tavo širdį. Da šylą, 
lik sveika ir atsimink, jog tu man prižadė- 
. * ------- ---------- * (T. B.)

iš jo žodžių, kitaip jų pras
mę aiškinant galima buvo 
įtart linkstant bedieyybėn, 
nežiūrint, kad toksai įtaria
mas uoliausiai pildė visus 
bažnyčios įsakymus, dagi su 
didžiausiu ir tikriausiu die
votumu, bijanties patekti į 
nužiūrėjimą, žinant, kad

Ar Esi Kankinamas

Btejtu

mų kalinamo aamans nusi
kaltimų. Daug tokių nepri- 
parodomų nusikaltusiais ka
lėjimuose turėdavo ir mirti. 
Nuo dienos, kada heretiku 
įtariamas žmopis pakliūda
vo į šventos inkvizicijos ran 
kas, su juo niekam negali
ma buvo turėti jokių susine- 
šimų. Vargas tam, kas iš
drįstų išreikšt žodį užuo
jautos šventos inkvizicijos 
suiminiams! Toksai turėjo’ 
būt tuojaus suimtas patsai 
ir liktiesi auka. Suiminiai 
nuo dienos prirodymo jiems, 
kad jie linksta netikybon, 
prastodavo teisės link viso 
judinamojo ir nejudinamojo 
turto, kuris turėjo pereiti 
tankiausiai bažnyčios nuo
savybėn, dalis gi tekdavo 
valstybei, nežiūrint ar nu
teistasis turėjo šeimyną ir 
nepilnamečius vaikus ar ne. 
Iš to tai ir susidarė milžiniš
ki turtai bažnyčios ir vie- 
nuolinų, ypač Francijoje, 
Italijoje ir Ispanijoje. Ro- 
mos-katalikų bažnyčia mo
kėjo šeimininkaut ir daugin
ti savo pajamas.

Minėtasai Bernardas Gvi- 
donis savo veikale ‘’Practica 
Inąuisitionis Hereticae Pra- 
vitatis” rašo:

"Kiekvienas žmogus vi
sur ir visuomet suimti 
netikėlį ir atiduoti jį bažny
čios vyriausybei, kurios 
priederme yra atiduoti jį 
šventos inkvizicijos teismui. 
Heretikai tur būt laikomi 
kalėjime, kad nekenktų ki
tiems.

Viens inkvizicijinių rašy
tojų Eymeric’as nustato 
šiokias taisykles: Kas, kai
po heretikas pastatytas 
prieš teismą, painiojasi sa
vo išpažinimuose ir priešta
rauja vyriausiuose apskun- 
dimo punktuose, turi būt 
tortuojamas. Ką viešoji 
nuomonė nurodo kaipo ne
tikintį ir bus bent vienas 
liudininkas, turi būt tortu- 
ruojamas”.

Nežiūrint, kokius išpaži
nimus padarė teismui kalti- 
namasai, tokiais išpažini
mais nepasitenkindavo 
šventos inkvizicijos teismas 
ir beveik visada tardymą 
baigdavo kankinimais, kad 
išgavus kuolabiausiai ap
kaltinančius išpažinimus.

(Toliaus bus.)

Kas teisingų žmonių gal 
sakyt, kad krikščionybė ei
na meilės ir tiesos keliu?

I

dvieŽ kad šventų “krizitori« ?odu' 
aviese, Kaa T>ii<nnrnmii ir nn.

SPAUSTUVE
Viena ii didžiausių Ifetvrlikų

Amerikoj su naujausiomis nuilnomia 
ir geriausiais jtalsymlu.

SPAUSDINAM:

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

Reiškia, spausdiname visokiai gpa— dinins 
nuo didžiausios knygss iki mažiausio tLkisto.

Darbą atliekame

GRAŽIAI, PIGIAI ir GR1ITAI.

Ypatingai pigiai ir gražiai patarė* drau
gystėms Konstitucijas ir tiaip visokias jų 
reikalams spauadinias. Todii iu vasaląaii 
spaudos reikalais krtapkitta i TBUKYIO" 
upaastuvę, o visados gausit teisiagą ir gerą 
patarnavimą.

“KELEIVIS”
2SS Broadway, So. Betas Mus.

mas grobti nužiuromų ir nu
teistųjų turtus,tuos nužiurę- • • *• N A. _

i kur nė tikėties negalima bu
vo.

Šventos inkvizicijos tribu
nolas paprastai ~ apkaltini
mus rėmė pranešimais (de
nunciacija). Delatoris arba 
pranešikas visuomet buvo 
laikomas paslaptyje net kol 
byla užsibaigdavo. Tas kal- 
tinamamjam neduodavo ap
sigint, nurodant faktus, ku
rie skundiką paskatino prie 
tokio tankiai sugalvoto ap- 
skundimo. Užsitikėtinu 
šventos inkvizicijos tribuno
lui pranešiku galėj'o būti 
kiekvienas skundžiamojo 
giminietis, kaimynas, sveti
mas, suaugęs ir nepilname
čiai vaikai. Tokie praneši
mai buvo atmetami tik tada, 
kada skundžiamasis, žinoda
mas šv. inkvizicijos tribuno
lų taktiką tuojaus be apsiri
kimo savo skundikus įvar
dino ir nurodė priežastis, 
kurios anuos pastūmėjo prie 
skundimo.

Liudyti galėjo moteris 
prieš savo vyrą — prie to
kio liudijimo ji buvo net ver
čiama, — vyras prieš savo 
moterį, vaikai prieš savo 
gimdytojus. Liudyta ir pra
nešinėta tankiai iš baimės, 
kad tuo pačiam išsisukus 
nuo užmetimo; suskundimo 
priežastimi galėjo būt var
žytinės, pavydas, kerštas 
arba noras pragaišinti savo 
giminaičius, kad jų dali 
(turtą) paimti. Vyras ga
lėjo suskųsti savo moterį, 
kuri painiojosi jo meilėj su 
kita moteriške, gi moteris 
galėjo tą patį daryt dėl to 
paties savo vyrui. Sūnūs 
galėjo suskųst savo tėvą, 
kuris varžė jo palaidą gyve
nimą. Už pranešimą, nors 
jis pasirodytų neteisingiau
siu, skundikas liuosos buvo 
nuo kokios-nors atsakomy
bės. Paslaptyje buvo užlai
komas skundiko vardas, pa
slaptyje arba skundžiamoj’o 
nežinėje buvo daromas ir 
suskundimas. Šios sąlygos 
ir pavertė kovą už tikybos 
tyrumą baisiausiąja plėga 
žmonėms visur, kur tik vei
kė šventos inkvizicijos tribu 
nolas, paleisdamas liuosai 
rankas visiems nedorėliams, 
o slogindamas nuolatine, ne
aprašoma baime visus dore- 
snius ir mąstančius žmones. 
Bet tokių sąlygų išvysty
mas buvo reikalingas šven
tai inkvizicijai, nes tuo keliu 
lengva buvo jai eiti prie sa
vo tikslo. Bėgis ir rezulta
tas viso tardymo net iki 
nuosprendžio paskelbimo 
buvo laikoma skundžiamojo 
nežinėje; apie apskundimą 
ir tardymą irgi nežinodavo 
nieko net ir artimiausios 
skundžiamojo giminės. Tik 
nuteisimą apskelbdavo ant 
žudymo pleciaus.

Laikas tardymui nusikal
tėlio nebuvo aprubežiuotu. 
Priklausė tas nuo to, kaip 
greit galima buvo surinkti 
priparodymus kaltybės, o 
taipgi nuo valios inkvizito
rių.

Taigi ir nereti buvo atsiti
kimai, kad suimtasis iki 
teismo nuosprendžio kalėji
me turėjo išbūti po kelis mė
nesius ir metus, nors ir 
šventos inkvizicijos teismas 
nesurado jokių priparody-

vuiias gau ju& v«*rz^u muP iu padarysi — .. sudarydavo ir iš to, iš 
as pritariu. Ksantipa viską parengs, kas į‘ " H|fSJ nM.,lima L,.

Tavo kalba mane kvaišina.

ĮEISI

ŽMOGAUS ISSIVYST YH AS
KAIP B U KUB ATSIRADO 1MOGU8T 

išsivysto h bezdmonrs, nikuris sako, 
BBT IS KUB ATSIRADO BKDBIONST

Yr* tai klausimai. karteoa aUUal ir imm 
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KAINA ■»
GRAMAIS AUDIMO AMARAIS Na.

LIETUVIŲ ŠEIMYNŲ 
ISTORIJA

PAGAL JUiUVICIAUI RAINAS. 
PAKAM Z. AUMBA.

KNYGA, KUKI AI1KIAI ARABO LISTUVIŲ 
PBABITĮ NUO KILOS flBIOl

Ii jos safiaota, kala musų patirtai 
žmonas, HBn pirkdavo. Kaip nottM 
savo dukteria. KoHoo buvo vostavia* ir 
apeigos ir kaip jos MtM. 
Tai viešu knyga Ketevig kalbėk tarf Mp 
išgvildena aut prMtj iš uirsšg 
padas žmones.

KAINA Ne.
AUDIMO APDARAIS Me.

Viršminėtos knygos gaunamos “Keleivio” knygyno. 
Siunčiant pinigus adresą užrašykit taip:

*KEL IVIS,” SO. BOSTON, MA*

50,000 
KNYGŲ 
VISIŠKAI UŽ

DYKĄ
Kožnas vyras turi pareikalauti umu 

laiku vieni? iš tų Stebuklingi? Knygų. 
Vyrai, kurie mana alsivesti, vyrai li
goti, silpni, nerviški ir išnaikinti — 
vyrai negabi pri darbo ir ne galingi 
nauduotis priimnumo gamtos—visi tie 
vyrai turi pareikalauti vieni? iš tų 
aiduos vertybes medlkališki? knygų. 
Knyga ta pasakys kaip vyrai naikiu 
sava gyvastį, kaip jie įgauna ligas ir 
kaip jiems gali būti sugrąžinta svei
kata, stiprumas ir spėkas trumpu lai
ku ir su mažais kaštais. Jeigu nori 
būti vyras tarp vyry—stipras, resnas, 
energiškas vyras, 
ta knyga 
kelią.

Kelias į Sveikatą, 
Stiprumą ir Energiją.

Vardas ir pavarde

Adresas..................

Miestas....................

Blfilisų arba Užnuodljimų Kraujo, 
Triperių, Palavinu?, Nusilpnžjimų ®y- 
vybės, Užkrečiamais Ligais, T.ytmtal 
aiaptaamais Organais, Dusulių, Negruo- 
mulavlna Vidurių, Prietvarką, Slogo- 
mis, Hemoroldals, Reumatizmų, Pilvo, 
Jaknų, Pūsles ir Inkšta Ligomes?

Ar tari skaudėjimas strėnose, sąna
riuose; galvos skaudėjimus; blogų a- 
petitą; surugusi pilvą; atsiraugėjimus; 
ar vemi; ar ton tulžies užpuoli mus; 
apdengtą liežuvio; negerą kvapią; tam, 
sius ratus po akių; ar negali miegoti; 
ar turi negerus sapnus! Ar esi nusilp
nintas ir lengvai sujudintas; ner
viškas, baimingas ir aržus; pasargis ir 
visas sunykis iš ryta; nedrąsus ir ša
linis nuo draugystes; nuliudys, priklus 
ir nusiminęs! Mušt? knyga už dyką 
pasakys jums apie tuos daiktus aiškei 
ir lengvo! kalboi teip, jog galėsite 
suprasti ji ir naudotis joe patarimą ir

pamokinimą. JI yra krautov? žinios ir talpina tikrai tokius daiktus, katras košaaa 
vvras, jaunas ir senas, turtingas ir biednas. nevedu ir vedęs, sergąs ir sveikas, turi 
žinoti. Atmink, jog ta knyga yra absoliutiškai už dyką, užmoka* pačtą. Aat kon- 
vertos niera paduotas medi'kališkas vardas. Nieks ne gali žinoti kas ten yra, tik jiua. 
Paduok sava vardą, pavardę ir adresą aiškei, atkirpk ir siusk tą UI Dyką Kayoaa.

Siusk Tą Už Dy ką Knygos Kuponą Šiandien.
DR. J. RUS8EL PRICE CO., L.202 Mradiaon & CHatoa Sto.. Cbioago. BĮ. 
Oodotlnasal:—Aš esu užinteresuotas jusi? Už Dyką Knygos Paaldlyntaul ir aorottaa

■ gauti vieną iš ti? knygų, umu laiku.
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IS AMERIKOS.
SOCL4LISTAI ŠAUKIA 
TARPTAUTINU SUVA

ŽIAVIMĄ.
Amerikos Socialistų Par

tijos Pild. komitetes tele
grafu išsiuntinėjo viso pa-1 
šaulio socialistų partijoms 
savo iniciatyvą-sumanymą 
sušaukti tarptautinį socia
listų kongresą Haagon 3 d. 
berželio 1917 m., kad nuta
rtus priemones behdrai so
cialistų kovai už kuoveikiau 
šią taiką.

Sumanymas šaukt tarp
tautinį socialistų suvažia
vimą taipgi pasiųsta Tarp
tautinės Biurui Haagoje. 
Reikalą Am. Soc. Partija 
motivuoja sekančiai:

"Spręsdami, kad laikas 
jau pribrendo, idant atgai
vinus Socialistų Tarptauti
nę sutartino darbininkų 
klasės judėjimo pamatais 
ir pradėjus bendrą kovą 
už kuovtikiausį taikos įvy
kimą, Jungtinių Valstijų 
Socialistų Partija įneša, 
kad butų sušauktas tarp
tautinis socialistų kongre
sas 3 birželio 1917 m. Haa
goje. Iki kovo 1 d. Tarp
tautinės Biuras privalo aps
varstyt ir paskelbti tojo su
važiavimo šaukimą. Musų 
partija skaito save teiėta 
padaryt šitą tiesioginę ini
ciatyvą”.

Po šituo sumanymu-at- 
sišaukimu pasirašo: Berge
ris, Spargo, Hilląuit, Maley 
ir Work, S.P. Pild. Kom. na
riai.

i

J. MAZŪRAS KALTINA
MAS ŽMOGŽUDYSTĖJ.
Sausio 15 d. Brocktono 

teisme poni Frances Linsky 
gyvenanti po nr 75 Inter- 
valle st., Montelloj, areštuo
ta už aplaistyma Juozo Ma- 
zuko deginančia rukščia, 
apskundė J. Mazuką kaipo 
žudytoją jos kūdikio, kurio 
ji prieš du metu nuo jo bu
vo susilaukus, o kurį J. Ma- 
zukas, kaip liudija Frances 
Linksienė tuojaus po užgi
mimo nužudęs.

Mazukas laike to apskun- 
dimo buvo teisme ir čia pat 
likos areštuotas ir nugaben
tas kalėjiman, kur bus lai
komas iki teismo.

Sakoma, kad Linksienė 
turinti vyrą Lietuvoje ir čia 
gyvenusi su J. Mazuku, kai
po su savo vyru viename na
me. Policija pasiėmė dvie
jų gydytojų vardus, kurių 
kol-kas nepaskelbia. Tie gy
dytojai turės būt liudinin
kais Linkskienės skundime.

V

Vietinės Žinios

SUOKALBIS UŽMUŠTI 
GUBERNATORIŲ.

San Franciscoj dabar pra
sidėjo byla Tarno Mooney, 
kuris yra kaltinamas už pa
dėjimą bombos laike milita- 
ristų ("preparedness”) pa
rodos pereitą vasarą. Nors 
kas tą bombą padėjo, tikrai 
nežinia, bet kapitalistai tuo
jaus suvertė bėdą ant savo 
klesos priešų. Jie tuoj su
ėmė darbininkų organizato
rių Mooney, nes keli metai 
tam atgal Mooney reikalavo 
per spaudą, kad Califomi- 
jos gubernatorius Johnson 
paliuosuotų du darbininku, 
pasmerktu miriop. Šituo 
reikalavimu remdamasis 
kapitalistų teismas nori pri- 
rodyt, kad Mooney buvo ant 
gubernatoriaus Johnsono 
piktas ir todėl jisai, o ne 
kas kitas, turėjo padėti ir 
tą bombą ant gatvės, kuria 
gubernatorius Johnson ve
dė "prisirengimo” parodą. 
Kapitalistų teismas, vadi
nas, nori prirodyt, kad 
Mooney norėjo užmušti gu
bernatorių.

Bet vieną žmogų apkal
tinti ir pražudyti kapitalis
tams butų permažai. Kada 
pasitaiko proga, jie nori nu
bausti neapkenčiamų savo 
priešų kuodaugiausia. Todėl 
ir dabar iš šitos bombos jie 
išpūtė ”didelį suokalbį už
mušti gubernatorių.” Į tą 
suokalbį jie įtraukė jau 
anarshistų laikraščio "The 
Blast” redaktorių Alexand- 
rą Berkmaną, jo sekretorę 
p-lę M. E. Fitzgeraldiutę, 
IWW. darbininkų gynimo 
lygos iždininką Minorą ir 
daug kitų. Kapitalistai no
ri visus juos pasiųsti ant' 
kartuvių arba uždaryti iki 
gyvos galvos kalėjiman.

KARĖ SALIUNE.
Sausio 12 d. nakčia Wor- 

cesteryj policija užtiko jieš- 
komus plėšikus saliune prie 
Spring gatvės ir areš
tavo F raną Lundstro- 
mą, Philiph Robertsoną ir 
Thos E. Bekerį už vagystę 
ir užpuolimą. Robertso- 
nas greit ištraukė revolverį 
ir paliepė policistams pakelt 
rankas. Policmonas Foley 
smarkiu smūgių išmušė plė
šikui revolverį iš rankos. 
Bet revolverį pagriebė Lun- 
dstrumas ir paleido keturis 
šuvius; policistai parsimušę 
plėšikus ant žemės raičiojo
si ant grindų, kovodami už 
žūt būt. Esančių saliune 
žmonių tarpe kilo didelis 
sumišimas. Šūviai sudau
žė veidrodžius ir langus, bet 
policistai plėšikus surakino 

i į geležinius pančius ir nuvei
kė.

NELAIMĖ MOKYKLOJ.
Manchester, N. H. — 

Prie Parkelio mokyklos 
West Manchesteryje atsiti
ko nelaimė, sueinant vai
kams mokyklon, nuo stogo 
nukrito krūva sniego su le
dais ir du vaiku užmušė ant 
vietos, o 6 sunkiai sužeidė. 
Tėvai kaltina miestą.

ŠALTIS SUNAIKINO 
PASĖLIUS.

Iš Los Angeles, Cal. pra
nešama, kad nepaprastas 

, tenai šaltis, kuris tęsėsi nuo 
25 iki 30 gruodžio, sunaiki
no pasėlius, ypatingai sod- 

■ nams pridarė milžiniškų 
nuostolių. Pomarančiai 

j (oranges), sakoma, visai su- 
i naikinti. Blėdis apskaito
ma ant 5 milionų dolerių.

Califomijoj šaltis yra ne
paprastu apsireiškimu. 
Šiemet per Kalėdas ir ten 
buvo rogių kelias.

REIKALAUJA PANAIKI
NIMO KARTUVIŲ.
Illinois valstijos proku

rorų susivienijimas laiky
tame savo suvažiavime 
Springfieldo mieste nutarė 

Į reikalaut iš valstijos panai- 
ikinimo įstatymo, kuris lie- 
' pia nuteistuosius mirtin 
I prasižengėlius karti. Su
važiavusiųjų prokurorų 
dauguma rekomendavo, 
kad įvesti vietoje kartuvių 
elektros kėdės. Argumen

tuojama, kad "elektra mo
mentaliai užmuša baudžia
mojo sąmonę ir nedaro jam 
jokių kančių.SUSTREIKAVO 400 

DARBININKŲ.
Ind., miesteHammond,

United Statės Metai Refi- 
ning Co. ir
Lead Refining Co. fabrikų 
400 darbininkų sustreikavo, 
nes kompanijos atmetė jų 
rekalavimą pakelti jiems 
algas. Streikas plečiasi, 
kompanijai pagalbon pasių
sta sustiprinta policijos 
sargyba.

Intemational

DRGO PRUSEIKOS 
PRAKALBOS.

Sausio 20 d. d. L. Pruseika 
kalbės Rochester, N. Y.

Sausio 21 d. Akron, Ohio. 
tišką parapiją. "Darbinin- svetainėj po N. 30 Howard 
' ’ - str., 1:30 po pietų.

Sausio 22 ir 23 Cleveland, 
Ohio, Popovičiaus svetainėj 
po N. 237 St. Clair avė.

D. Petrauskas.

Mes pamatėm, kad musų 
Rymo katalikų dvasiškijai 
rupi tik musų pinigai ir mes 
tuo pasipiktinam. Dėlto 

Įmes ir pradėjom tverti tau-

kui” tas nepatinka, nes iš 
(N 182) tautiškos parapijos jo trus-

ATVIRAS ŽODIS 
"DARBIINKUI".

"Darbininkas” r__ __________
savo peržvalgoj verkia, kad tas ^egalėrdaryti^sau *biz- 
pp. Balutis, Šliupas ir kiti nj0# • Bet mums jo biznis 
laisvų pažiūrų inteligentai jr nerupi. Mums rupi mu- 

pačių labas. Mums ru
pi kad pastatyta musų pini
gais bažnyčia butų musų sa
vastis, o ne kokio ten airišio. 
Mums rupi, kad musų kuni
gas apikaklių žmonėms ne
draskytų. su moterims ne
simuštų, per pamokslus ne
keiktų, bet mokytų mus. Tai 
ve, kodėl mes remiam tau
tiškas parapijas. Ar "Dar
bininkas” supranta?

P. Bartkevičia.

rėmę anais metais neprigul- 
’ mingas parapijas ir net ant 

tautiškų kapinių sakę pra
kalbas, o dabar Cambridge’- 
uje laisvai manantis p. 
Bartkevičia remia ir prita
ria neprigulmingai parafi

nai.
Turiu pasakyti atvirai,! 

kad aš remiu ir remsiu kas 
yra naudinga lietuviams, 
visviena, ar tai butų užma
nyta kunigo, tautininko, so
cialisto ar laisvamanio. Iki 
šiolei mes pribudavojom 
Amerikoj daug Rymo kata
likų bažnyčių, kurios lėšavo 
daug tūkstančių dolerių, ir 
tą turtą per kunigu pasidar
bavimą užrašėm airišių vy-| 
skupams. Reiškia, mes, lie
tuviai, pasistatom bažnyčią, 
o airišis ant musų savas
ties ponas ir mes jau netu
rim prie jos jokios teisės. 
Pavyzdžiui paimkim kad ir 
Cambridgeių. čia mes pa
sistatėm bažnyčią, kuri kaš
tavo 850,000. Kardinolas at
siuntė kunigą, kuris tuojau 
ir užrašė ją ant kardinolo 
vardo. Kokią mes dabar tu
rim iš to naudą? Yra pui
ki svetainė po bažnyčia, bet 
negalima jon kojos inkėlti. 

. O ką galima gero bažnyčioj 
iišgirsti? Nieko, apart keiki- 
,mų, koliojimų ir žmonėms 
apykaklių plėšimo. Ir nega

lime to blogo pataisyti, nes 
bažnyčios ponu yra kardino
las. Ji musų kruvinais cen- 

1 tais pastatyta, bet teisės 
prie jos neturime. O nuo 
kardinolo ko mes galime ti
kėtis? Nieko, o nieko! Kuo
met musų kunigas dasiėdė 
mums iki gyvojo kaulo, pra
dėjom prašyti jo malonės, 
kad duotų kitą kunigą. Bu
vo pas kardinolą siųsta net 

j 7 kartus delegacija su gra- 
; žiausiais prašymais; daug 
rašyta ir prašyta, o vienok 
neišklausė musų maldavi- 

• mų. Kardinolas mums ve ką 
pasakė: "Neikit pas kun. i 
Krasnicką, eikite į airišių 

(bažnyčią arba į lenkų baž-1 
nyčią.” Mes sakom, kad ne
suprantam lenkų kalbos, o 
musų moterįs dar labiau ne
moka kitų kalbų, išskyrus 
lietuvišką. Tuomet kardi
nolas mums liepė: "Sudėki
te S6,000.00 ir atneškite 
man, o rytoj kun. Krasnicko 
nebus Cambridgeuje." Mes 
negalėjom kardinolui sude
da reikalauja $6,000.00.

Mes pamatėm, kad musų 
dvasiškijai rupi tik žmonių 
pinigai, o ne jų gerovė. Pa
sisavino musų bažnyčia ir 
da reikalauja 6,000.00.

Nuavė čeverykus ir pan
čiakas.

North Station’e, kuomet 
buvo šalčiausia šios žiemos 
diena, kažkas nuavė John 
E. Phalan’ui, jūreiviui, čeve

i rykus ir pančiakas jam be
miegant stotyje ant suolo ir 

i paliko basom kojom. Pha- 
la’nas rytmetyj nubudęs ir 
niekur nerasdamas čevery
kų basas per sniegą smar
kiausiam šaltyje nuėjo iki 
City Skvero, jieškodamas 

! atidaros avalų krautuvės, 
bet krautuvės buvo da užda
rytos, o policistas pamatęs 
tokiam šaltyje basakojį a- 
reštavo jį. Policijos nuo
vadoje jam davė pančiakas 
ir nupirko čeverykus. Pasi
rodė, kad jūreivis pasivėli
nęs ant laivo sugristi, netu
rėdamas pinigų nakvinei 
kambarį nusisamdyti nusp
rendė pernakvot už dyką 
stotyje ant suolo. Bet kas 
toksai iškirto nemalonų jam 
šposą.

I

Extra susirinkimas!
Liet. Labd. Draugijos, 19 

d. sausio, pėtnyčios vakare, 
Lietuvių svetainėj.

Visiems nariams būtinai 
reikalinga dalyvauti.

A. Rasimavičius, sekr.
Sausio 21 d. Socialistų 

svetainėje ( nedėlios vakare 
bus gyvos diskusijos svar- 

i biuose klausimuose. Kvie- 
' čiama publika skaitlingai 
i biose klausimuose. Kvie-

i

I

CHICAGO, ILL.
PIRMAS DIDELIS BA

LIUS.
Progresivių Dr-jų Sąry

šio, Northside, bus nedėlioję 
21 Sausio-January 1917 m. 
Schoenhofen Salėje, kampas 
Mihvaukee ir Ashland avė. 
Prasidės 6:30 vakare. įžan
ga prie durų 35 c. iš anksto 

| perkant tik 25c. Kad sujun
gus išblaškytas musų spėkas 
ir pakelti kultūrišką musų 
spėką, yra pasirengę tame 
vakare dalyvaut gabiausios 
Chicagiečių spėkos: dainini
nkai, kalbėtojai ir kitokie. 
Tai bus vienas iš turtingiau
sių dailės vakarų, todėl ma
lonėkit kiekvienas atsilan
kyti. KOMITETAS.

— - ■ «

gimei?Kada tu

I|Dr. I. Ganzburgi
T ohoi at- ——-

DENTISTAS

Labai gerai at- 
W lieka darbą su- 
))(rištą su danti
ju mis ir jų ligo
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Gražiausių Dainų ir Najiausių
EILIŲ KNYGA
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Papuošta daugeliu spalvuitą puikių paveikslų. 
223 puslap. didžio, apie 150 įvairių eilių, tinkamų 

deklamuot ant viešų susirinkimų.
Knygoje trijų rųšių eilės:

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

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

Ta pati knvga drūtais audinio apdarais —

SIELOS BALSAIII

Prisiųsk savo adresa ir kokiam 
mėnesį tu esi gimęs ir 10c. dėl prisun- 
timo, o gausi knygelę, kuri pasakys 
tavo visą gyvenimą, kokis tavo talen
tas, kuom ir kada turi užsiimti, su 
kokia ypata apsivesti; kaip auginti 
kūdikius pagal jų menesio planeta. 
Planetos aaigte dėl vyrų ir moterų, 

adresuok:
A. ZVINGILAS * 

P.O. Box 3232 Boston,Mass*

Vasario 10 d. Lietuvių sa
lėj LSS. 60-ta kuopa atkar- 
totinai stato veikalą ”Du 
Broliu”. Mat pirmu kartu 
jis buvo vaidinamas Dudley 
Opera House svetainėje, 
Bostone, kuri so-bostonie- 
čiams nelabai žinoma, todėl 
iš So. Bostono lietuvių dau
gybė žmonių veikalo da nė
ra matę. Todėl kuopa nu
tarė atvaidint jį da ir So. 
Bostone.

i

Tai

$1.00.

|| PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO p 
H • DARBO VALANDAS. O
<Y . - • * V:f J; Kiekvienas nusipirkęs tą knygą pasidžiaugs. Pinigus geriau- ± i S

-j- šia i siųst "Money Orderiu,”popierinius galima siųst tiesiog pa- i V 
i j; prastam konverte. užrašius aiškiai adresus savo ir "Keleivio” ir 
T X prilipyt už 2c. markę. J i I
II "KELEIVIS,” SO. BOSTON, MASS. p

i Lietuviai Kriaučiai '!

;tt‘

. '

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 į 24 valandas. To
dėl persitikrinkit mano užtikrinimu 
ir norint turėt gerus rubus pigiai,— 
duokit pasiūt man.
324 E street, kampas Bro*dwaj 

SO. BOSTON. MASS.

M. ANDRIUŠIUTĖ,
MOTERIŠKŲ RŪBŲ SIUVĖJA.

& \
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Viauleua Vyram* Drabužiu* 
Siuvame ant Užsakymo 

Išvalome, sutaisome ir išproa! 
name senus.

•< Vienintelė Kriaučių kompanija 
So. Bostone, kur visame duodi 

/ gerą ir gražų darbą už prieina 
mą kainą
PASIŪDINK PAS MUS SIUTĄ 
O NEŠIOSI IR DŽIAUGSIES* 
Todėl, kurie norit pasisiudin 
gerą siutą, išvalyt arba supresit 

kreipkitės pas mus.
SOUTH BOSTON CUSTOM 

TAILORING CO.
; 278 Broadway, So. Boston

e-
i THE MAGIC SHOP.

Pirmas Amerikoj lietu vys uždėjo mafijos 
dirbtuvę. Dirba visokių stukt; daiktus. Jei 
nori gauti štukų katalogą, prisiųsk štampą 

ir tuoj gausi. Adresuokite taip:
THE MAGIC SHOP.

P. O. BOX 309. HOLBROOK. MASS.

t

Severos 
Lietuviškas 
Kalendorius
1917 metams jau 
atspauzdintas ir 
gatavas išsiunti
nėti. Reikalauk 
aptiekoj arba ra
šyk tiesiog mums, 
o mes mielai pa
siųsime

Dovanai

BROOKLYN,N.Y.
Lietuvių apšvietos Dr-jos 

metinis susirinkimas bus 21 
Sausio, nedėlioję 2 vai. po 
pietų, Tautiškam name, 101 
Grand str. Visi nariai susi
rinkite būtinai, nes bus ren
kama valdyba ir organas. 
Kas turite paėmę skaityt 
knygas, sugrąžinkite.

A. Kubilius Sekr.

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

Jeigu neturi mano katalogo, tai prisiųsk už 3c. pačtinę markę, o ti 
ėsi didelį ir puikų katalogą, kuriame rasi visokių geriausių ARMONIKI 
<KRIPKŲ, HRIUBŲ, ir daugybę kitokių MUZIKALIŠKŲ INSTRl 
4ENTV, ISTORIŠKŲ IR MALDŲ KNYGŲ, kokių tik randasi lietuvi! 
<oj kalboj. Puikiausias koncertinis Armonikas su 76 ir 102 raktai* 
<ainos labai prieinamos. Naujausias Lietuviėkas Sapnininkas, dydži* 
>x61£ su 310 paveikslėlių. Kaina 50c. Reikalaukite visokio tavoro pa 
ikrą lietuvį, o gausite teisingus tavoms. Agentams parduodu pigiai 
Rašykit tokį adresą:
W Q VVflirfpIk 112 GRAND ST,w. 3. VVdlueilb BROOKLYN. N. T

ANT PARDAVIMO.
Pajieškau kostumerių barbenu ir 

noriu parduoti savo barzdaskutyklą 
Kas norėtumėte pirkti, tai pasisku
binkite, nes labai gera proga. Biznis 
išdirbtas ir labai geroj vietoj. Pini
gu ant nedėlios padaro po 70 ir SO 
dolerių. Yra 6 skutami krėslai ir vie
nas bolinis stalas. Barbenai gali 
gerai išmokti bolėsna grajiti. Taipgi 
yra maudynė su karštu vandeniu 
Daug žmonių ateina maudyties. Vien 
tik iš maudynės galima padaryti po 3 
ir 4 dolerius ant dienos.

Jeigu atsirastų geras pusininkas, 
meldžiu tuojaus atsišaukti.

Biznis geras ir geroj vietoj, puikiai 
išdirbtas, tik pasiskubinkit nupirkti, 
nes savininkas turi išvažiuoti ant 
vainos už gaspadorių.

GALINIS D. VIDURINIS
Barberis, (3)

224 Broadway, So. Botsnon, Mass.

> > mis, už žemes-
i) nę kainą, kaip
ij bent kas kitas Brocktone. *•**-(( 
Į ii nas užganėdinimas gvarantuoja- < < 
i1, mas. Mokslas ir patyrimas Ru- (< 
| sijoj ir Amerikoj yra geriausiu- >į
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Geriausia 
Lietuviška

liudytoju to. Ateikite patįs per- j < 
sitikrinti. V j

Kalba rusiškai ir lenkiškai. į J
64 W. Elm street 
Brockton, Mass. ;

Kosulys 
dažniausia būna įky
rėjusiu apsireiškimu 
ligose, kaip: pažan- 
džią uždegimas, in- 
fluenza arba mčšlun- 
ginis krupas. Kad 
sulaikyti kosulį ir 

- palengvinti slogoms, 
patariama vartoti

Saven’a 
Gethard Oi!

[Severos 
Gothardiškas 

Aliejus.]

Yra žinomas kiek- 
žiūruose namuose, 
kaipo parinktinas 
linimentas trinti 
sopančias vietas, 
ypač gimusias iš 
reumatizmo, per
si šaldymo arba 
uždegimo. 25 ir 
50c.

1
PUIKUS ŠOKIAI.

Rengia Lietuvių Labdarystės Dr-ja 
sekančių subatų vakarais: 

Sausio-Jan. 20 d. Vasario-Feb. 3 ir 
10 dd. 1917 m. Pradžia 7:30 vai. vak.

LIETVIŲ SALĖJE,
Kamp. E ir Silver Sts., So. Boston.

i Šiuomi užprašome visus atsilankyti 
kuoskaitlingiausiai ant šių puikių šo
kių, kur galėsite linksmai ir smagiai 
laiką praleisti ir apart to dar savo at
silankymu paremsite Lietuvių Lab
darystės Draugiją. Visuose vakaruo
se grajįs gera orchestra. Visus šir
dingai užprašo (3)

Rengėjai.

Gyduoles sutaisome 
ir prisiunčiame 

visokias,

kurios tik pasaulyje 
priimtos ir yra 

vartojamos.

So. Bostone 
ir apielinkej

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

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

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

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

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

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

1.00
1.00
50c

75c
1.00

Nuo prakaitavimo kojų .. 
Gydanti mostis nuo pučkų 
Nuo viduriavimo mažiems 
Nuo viduriavimo suaugus. 
Pamoda plaukams..............
Vaikų ramintojas ...............
Nuo suirimo nervų ..........
Bobro lašai ......................
Nuo saulės nudegimo . — 
Nuo slinkimo plaukų ir plei

skanų ..............................
Kraujo Valytojas ..............
Nuo kosulio, gripo ir slogos 1.09 
Nuo Reumatizmo

5

SEVERA’S 
BALSAM FOR LUNGS 

(SEVEROS BALSAMAS PLAUČIAMS)

>Pirksi Laikrodi IĮ? į

Tuoju gydymo budu gali naudoties ne tik suaugusieji, 
bet ir vaikai. Net mažiausias kūdikis gali apturėti pa
lengvinimą. Taigi vartok tuos vaistus nuo kosulio, per
sišaldymo, užkiminąo, nedifterinės gerklės skaudėjimo, 
kosulio, gimusio iš pažandžią uždegimo ir nuo influen- 
tinio kosulio.

Kaina: 25 ir 50c.

PraJ.oma aptiekose reikaltuti tiktai Severos Gyduolių, saugoties dirb
tinųjų arba falsifikacijų ir visuomet pasakyti firmos vardą: “Severą” 
prie kiekvieno pirkimo. Jei vietos aptiekoj negalima gauti, užsakius tuo- 
jsus bus pasiųsta.

W. F. SEVERĄ C0., Cedar Rapids, Iowa.

$1.0ū

EXIRA!
Šioj gadynėj nieks negali ap

sieit be laikrodėlio. Tai pirkite 
laikrodėlį mano Krautuvėj, kur 
yra puikiausias pasirinkimas.

Perkant laikrodėlį, lenciūgą 
ar žiedą reikia mokėt tik po 
$1.00 į savaitę, kol išmokėsi su
derėtą sumą.

Pas mane galite gauti sieni
nių laikrodžių visokios rųšies. 
Pataisau sugadintus arba išmai
nau ant naujų.

Iš kitų miestų galite rašyti ir 
musų agentai ateis su sampe- 
liais ir paims orderius.

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

I

Perfumos visokių gėlių, 25c., 50c., 75c., S1.00, S2.00 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 prisiusią! 
jums ekspresu.

Visokiame reikale kreipkitės šiuo adresu:
V

X Šidlauskas
PROVIZORIUS

226 Broadway, Kampa.** c st. s3. Baste*?,




