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Sąjungininkų laivynas gaudo vokiečių skraiduolį, kuris paskandino arti 30 laivų.
Prezidentas Wilsonas pataria baigti karę be pergalės. Padalyta Lenkija turi būt vėl suvienyta ir kitos pavergtos tautos paliu- 
suotos. Dardaneliai turi būt neutraliai. Ramybės palaikymui jis pataria suorganizuoti valstybių draugiją, prie kurios ir 

Amerika turi prisidėt. Prezidento patarimas baisiai išgązdino kapitalistus, kurie iš karės daro sau dideli biznį.

Vokiečiai vėl daro ant 
jurų stebuklus.

Visas pasaulis stebėjosi, į 
kada keli vokiečiai andai su
ėmė anglų laivą ant jūrių ir 
paėmė visus jo žmones ne-, 
laisvėn atvažiavo Ameri
kon, kad karei pasibaigus 
galėtų iš čia parsivežti jį na
mo.

Dabar vėl panašius ste
buklus vokiečiai daro. Iš
trukęs per anglų blokadą 
jų vienas skraiduolis gaudo 
ant jūrių laivus, apiplėšia 
juos ir skandina. Sąjungi
ninkų kariški laivai šukuoja 
vandenyną skersai ir išil
gai, bet sugauti užpuoliko 
negali.

Paskandintų laivų žmo
nes ir geresnius tavoms vo
kiečiai susikrovė ant didelio 
anglų garlaivio ”Yarrow- 
dale”, kuris 4 gruodžio bu- 
išplaukęs iš New Yorko, ir, 
nežiūrint anglų blokados, 
parsivedė jį namo į Swine- 
mundės uostą. Tą padarė 
16 vokiečių, kuomet paimtų ■ 
belaisvių ant laivo buvo 469. [ 
Tai buvo jurininkai, nuimti 
nuo 1 norvegų ir 7 anglų lai
vų, kuriuos apiplėšę vokie
čiai paskandino Atlanto 
vandenyne. Visi tie laivai 
vežė iš Amerikos daugiau
sia karinę medegą ir maistą 
sąjungininkams. Tarp kita- 
ko buvo 6,000 tonų kviečių, 
2,000 miltų ir 1,900 arklių. 
Visa tai paleista jūrių dug
nan. Namo vokiečiai parsi
vežė ant "Yarrowdale" susi
krovę 117 motorinių veži
mų, vieną automobilių, 6,300 
skrynių patronų šautu
vams, 30,000 virtinių spyg
liuotos vielos, 31,300 tonų 
plieno, daugybę mėsos, laši
nių (bėkeno) ir dešrų. Išvi
so parvežtas tavoras apskai
tomas į $2,000,000, kuomet 
pats laivas "Yarrowdale” 
vertas kitu du milionų dole
rių.

Kiti gi vokiečiai su savo 
skraiduoliu pasiliko ant at
virų jūrių ir iki šiai dienai 
gaudo ir skandina laivus, 
kurie veža sąjungininkams 
iš Amerikos amuniciją ar 
kitokius daiktus. Paskan
dinta jau apie 30 laivų.

Anglija šitas žinias išpra- 
džios slėpė, bet šiomis die
nomis vokiečiai parsivedė į 
Brazilijos uostą suimtą ja- 
poponų laivą. Ant to laivo i 
buvo taipgi paskandintų Į 
laivų jurininkų. Jie papasa
kojo, kas su jų laivais atsi
tiko, ir telegrafas tuojaus 
išnešiojo žinias po visą pa
saulį.

Visi atvežti Brazilijon ju
rininkai laikomi ant japonų 
laivo vokiečių belaisviais. 
Laivas turbut stovės Brazi
lijos uoste iki karė pasi
baigs, o paskui vokiečiai ga
bensią jį namo, jeigu Brazi-

Ii ja neišduos jo sąjunginin
kams (Suvienytos Valstijos 
andai atvestą tokiu pat bu
du laivą išdavė).

Šitie belaisviai tvirtina, 
kad vokiečių skraiduolis, 
kuris paskandino jų laivus, 
turi su savim da ir tris ne
didelius submarinus. Tie 
submarinai paprastai plau
kia pirma ir žiuri, kad ne- 
susidurus kur su kariškais 
priešo laivais. Tokiu budu 
sąjungininkų skraiduoliai 
nors maišo jurias dieną ir 
naktį, bet sugauti vokiečių 
negali.

Negana to, dabar Angli
jos valdžia išleido laivams 
perspėjimą, kad jie saugo- 
tųsi buvusio anglų laivo ”St. 
Theodore”, nes jis buvo ap
ginkluotas dviem kanuolėm, 
o vokiečiai jį sugavo ir da
bar vartoja kitų laivų skan
dinimui.

Tokiu budu keli vokiečiai ___ ,___ ______________
pridarė tiek.baimės, kad lai- ti tik prūsišką militarizmą.

18,000,000 ŽMONIŲ BRA
ZILIJOJ NEMOKA NEI 
RAŠYT, NEI SKAITYT.
Jungtinių Valstijų amba

sadorius praneša į Wash- 
ingtoną iš Brazilijos, kad 
valdžia tenai darė gyvento
jų surašą, kuris parodė, jog 
Brazilijoj dabar yra 24,000,- 
000 gyventojų, kurių 75 
nuošimtis arba 18,000,000 
žmonių nemoka nei rašyt, 
nei skaityt.

Brazilija yra didžiausia 
republika pietų Amerikoj, 
bet iki šiol da labai retai ap-

Sąjungininkai apkaltina 
už karę Vokietiją.

Sąjungininkai atsakė jau 
ir į prezidento Wilsono no
tą. Toj notoj Wilsonas 
buvo prašęs kariaujančiii 
valstybių, kad jos paskelb
tų, kokiomis išlygomis jos 
sutiktų baigti karę.

Atsakydami į tą notą, są
jungininkai vėl suvertė vi
są atsakomybę už šitą karę 
ant Vokietijos. Apkalti- ____ ___________________
nę Vokietiją už surengimą gyventa, nes vos 8 gyvento- 
šitos kares jie reikalauja, jaj išpuola ant kiekvienos 
kad Vokietija atlygintų už keturkampės mylios.

• •

visus nuostolius. Todėl 
pakol Vokietija su tuo nesu
tinka, jie negali kalbėti apie 
taiką.

Ištiesu gi tai jie nenori 
taikytis dėlto, kad jie tikisi 
Vokietiją sunaikinti. Tiesa, 
atvirai jie to nesako. Jie 
sako, kad jie nori sunaikin- 

vai bijo ir iš uostų išlįsti. Bet kaipgi galima sunaikin- 
Prieplaukoj da- ti Vokietijos militarizmą. 

šia vis anglų, ir bilosi plauk- įijos? Juk’ militarzmas 
ti, kad nepagautų vokiečiai, nėra koks nors paviršuti

nis dalykas, kurį galima 
butų sunaikinti atakomis iš 
lauko. Tai yra vidujinė 
šalies mašinerija apsigyni
mui nuo užpuolimo, ir 
todėl kuo stipresnės bus a- 
takos iš lauko, tuo smar
kiau veiks šita mašine
rija, tuo daugiau stip
rės Vokietijos militarizmas. 
Galų gale visa šalis pavirs į

_______________ ____ x__________„ ___ V1 Tvniuuijvo 1

bar stovi 71 laivas, daugiau- nesunaikinus pačios Vokie-!

I

SKANDALAS TARP 
CARO ČINOVNINKŲ.
Telegramos praneša, kad

14 sausio, apvaikščiojant 
Carskame Sele naujus me
tus, kilo didelis 
dalas. Vidaus 
ministeris 
prisiartinęs 
pirmininkos 
darytą kitąsyk įžeidimą ir vieną ištisą karės tvirtovę, 
ištiesęs jam savo ranką. Ro- Iš to jau kiekvienam aišku, 
dzianka pasitraukė atgal ir kad norint sunaikinti pru- 
pasakė: "Nekuomet!" Mini- 
sterio draugai tvirtina, kad 
duelius yra neišvengtinas, 
bet Rodzianka pasakęs, kad 
su tokiu murzium, kaip 
Protopopovas, jisai negalįs 
stot garbės kovon.

skan- 
reikalų 

Protopopovas 
prie durnos 

Rodziankes

šiškajį militarizmą, būti
nai reikia sunaikinti Vokie
tiją.

VOKIETIJOJ TRŪKSTA 
MAISTO. .

Associeted Press kores
pondentas, kuris tik dabar 
sugrįžo Amerikon iš Berli- 
no, sako, jog Vokietijoj la

su maistu, nes 
pereitą vasarą tenai visai 
neužderėjo javai. Berlyne 
dabar žmogus negali gaut 
daugiau, kaip 4^2 svaro bul
vių ant savaitės. Sūrio vi
sai nedaro. Vienas kiauši
nis 20 centų. Drapanų ir 
batų negalima nusipirkti be 
valdžios leidimo.

510,000 SYRIONŲ 
IŠMIRĖ BADU.

Iš Romos pranešama, jog bai trumpa 
italų laikraštis "Corriere 
d’Italia” gavo žinių, kad Sy- 
rijoj 510,000 žmonių žuvo 
nuo bado. Daugiausia nu
kentėjo Lebanono ir Beiru
to miestai. Žmonės krinta 
ant gatvių kaip musės. Dau
gelis gyventojų žudosi, nes 
nenori kankintis.

Negeriau esą ir Palesti
noje. _

Kaip Palestina, taip ir Sy- 
rija priguli Turkijai, kuri 
visą maistą sukiša kariume- gruodžio mėnesį buvo 
nei, o žmonės miršta badu. - - - - —

- ■

PASKANDINO IŠĖJUSĮ 
Iš NEW YORKO LAIVĄ.

Šiomis dienomis gauta ži
nių, kad anglų garlaivis 
”Toftwood”, kuris išplaukė 
iš New Yorko su $750,000 
vertės tavoru, buvo užpultas 
vokiečių submarino ir pa
skandintas. Koks likimą? 
patiko jo žmones—nežinia, staliais.

ALIANTAI NETEKO
66 ORLAIVIŲ.

Berlynas sako, kad per 
‘ ‘ > nu

šauta žemėn 66 sąjunginin
kų orlaiviai. Vokiečiai per 
tą patį laiką netekę tiktai 17 
skraidomų mašinų.

KAIP IŠTRUKO PER 
ANGLŲ BLOKADĄ VO
KIEČIŲ SKRAIDUOLIS?

Visiems žinoma, kad ang
lai turi uždėję Vokietijos 
pakraščių blokadą ir joks 
jos laivas, iškyrus povande
ninius, išeiti ant atvirų ju- 

_ ___ rių negali. Taigi kįla
sprogstančias medegas amu- klausimas, kaip galėjo is- 
nicijos darymui. Tris eilės trukti tas vokiečių skrai- 
namų, kuriuose gyveno dar duolis, kuris dabar naikina 
bininkai, likos nušluoti nuo sąjungininkų prekybą? 
žemės iki pat pamatų. Kiek Brazilijos spauda, kurios 
užmušta žmonių fabrikoj ir korespondentai turėjo pro- 
jos apielinkej, kol kas da ne- gą kalbėtis su kaikuriais to 
žinia. Iki šiol, kuomet ra- skraiduolio vokiečiais ir at- 
šoma šita žinia, suskaityta vežtais jų belaisviais, yra 
jau apie 60 lavonų ir dau- tos nuomonės, kad šitas vo
giau kaip 100 sužeistų, bet kiečių skraiduolis yra tas 
manoma, kad bus daug dau- pats ”Moewe”, kuris jau me 

Htmai istorijai yra žino- giau. |1 *

Amunicijos ekspliozija 
nušlavė visą miestelį.

________
Anglijoj, netoli Londono, 

19 sausio vakare amunicijos 
fabrikoj ištiko baisi eksplio
zija, kuri sunaikino visą ga
tavą amuniciją ir visas

"HUNAI.”
į Htmai istorijai yra žino- giau. į tai atgal buvo tokių pat
mi kaipo žiauri puslaukiniu Šita žinia buvo jau para- šposų pridaręs ir paskui Vo- 
giminė, paėjusi iš šiaurės šyta, kaip 23 sausio atėjo iš kietijai sugrįžęs.

, Kynų ir prigulėjusi prie tu- Londono oficialis praneši-1 Tolius Brazilijos spauda 
raniškos rasės. Viena tų mas, kad ikišiol suskaityta mano, kad tas skraiduolis 
hunų dalis apsigyveno Kas
pijos juros pakraščiuose, ki
ta gi užplūdo Europą ir 376 
metuose nuvijo gotus net 
per Dunojų. Apie V-toj o 
šimtmečio vidurį Atilos ve
dami hunai sunaikino dide
lę dalį Romos imperijos. 
Buvo tai nuožmus plėšikų 
pulkai, kurie gyvendavo 

■ vien tik iš grobio ir mokes- 
• čių, kokiais jie visuomet ap
kraudavo pamuštas tautas, 

i Po Atilos mirties hunai iš
nyko.

j Mes čia paaiškinom kas 
i buvo hunai dėlto, kad no
rim atkreipti skaitytojų do- 
mą į tai, jog anglų spauda 
pradėjo vadinti dabar vo
kiečius "hunais.”

Tą mes jau pastebėjom 
kai kuriuose ir amerikiečių 
laikraščiuose, kurie labai 
simpatizuoja sąjunginin
kams. Bet šiomis dieno
mis musų skaitytojai pri
siuntė mums keliatą anglų 
laikraščių iš Kanados; tenai 
"hunas" tai tikras vokiečiui 
vardas. Paduosime čia tik 
kaikuriuos žinių angalvius:

”Huns preparing Big Navai 
Effort.” ”Hun Confidence In 
Sub Campain.” ”Hungarians 
want Less Hun Influenee.” 

(Iš ”MontreaI Daily Mail.”) 
"United Statės Seeking Peace 
Afraid of Hun.” ”Hun So- 
cialists To Talk Peace.”

(Iš "Montreal Star.”)

Taip pravardžiuojasi dau
giausia civilizuotos tautos 
spauda. Tai lygiai taip 
kaip Lietuvos piemenįs: ka
da kitaip viens kito negali 
įveikti, tai pradeda pravar
džiuotis: "tu žydas," "o tu 

, čigonas.”

VIENAS SUBMARINAS 
SUNAIKINO 16 LAIVŲ.
Vokiečių užjūrio žinių 

agentūra praneša, kad ka
pitono Wuensche (tark: 
Vinše) submarinas paskuti-

ATMUŠĖ RUSŲ ATAKAS.
Iš Berlyno pranešama, 

kad pereitoj pėtnyčioj rusai 
atakavo vokiečių pozicijas __„z __________
Rumunijos šiaurėje, bet bu- niu savo "žygiu paskandino 
vo atmušti su dideliais nuo-. 16 laivų, kurie kartu sudaro 

26,000 tonų įtalpos.

Pr. Wilsonas pataria 
užbaigt karę.

■
Šį panedėlį Wilsonas atė

jo senato butan ir pastatė 
klausimą, ar Suvienytos 
Valstijos dėsis prie visa- 
svietinės taikos lygos (kuri, 
jo nuomone, po karės turės 
susitverti), ar jos laikysis 

■ ir toliaus senos savo politi- 
' kos: nesimaišyti į kitų šalių 
reikalus.

Prie tos pačios progos 
prezidentas išdėstė sąlygas, 
kokiomis turėtų pasibaigti 
dabartinė karė. Jis sako, 
kariaujančiųjų pusių visuo- 
kariaujančiujų pusė visuo
met tvirtino ir dabar vis 
tvirtina, kad jos nenori sa
vo priešininkų sumušti, o 
kariauja tik dėl žmonišku
mo. Jeigu taip, sako Wilso- 
nas, tai reiškia, kad karė tu
ri pasibaigti be pergalės. 
Pergalė reikštų apgalėtoms 
tautoms skriaudą ir auklė
tų kerštą. Užbaigus karę 
tokiomis sąlygomis, ramybė 

į butų neužtikrinta. Todėl 
i Wilsonas pataria taikytis 
I lygiomis ir taikytis tuojaus. 
Palaikymui ramybės ateity
je jisai pataria sutverti viso 

i pasaulio valstybių lygą arba 
draugiją, kuri sudarytų spė
ką, katrai nedrįstų pasiprie
šinti nei viena valstybė, nei
gi kelių valstybių sąjunga. 
Vienu žodžiu — tai butų vi
sos žmonijos organizuota 
pajiega palaikymui ant že
mės ramybės.

Toliaus Wlsonas pataria, 
kad kiekvienai valstybei bu
tų duotas kelias prie jūrių. 
Todėl Bosforas ir Dardane
liai, be kurių Rusija dabar 
negali iš Juodųjų jūrių nie
kur išeiti, turi būt neutra
lizuoti

Lenkija, kuri iki šiol bu
vo suskaldyta ir padalyta 
tarp Rusijos, Austrijos ir 

. Vokietijos, turi būt vėl su
vienyta ir padaryta nepri
klausoma valstybė. Taip 
pat ir kitos pavergtos tau
tos turi gauti laisvės.

Šita prezidento kalba su
kėlė didelį triukšmą kapi- 

I talistų tarpe, kurie iš karės 
daro labai puikų pelną, Ne\v 
Yorko ir kitose biržose kilo 
tikra panika, nes ant par
duodamų šėrų labai ėmė 
pulti kainos.

Mat, kam džiaugsmas, o 
kam baimė.

jau 69 žmonės užmušti, 72 išėjo per anglų blokadą po 
sunkiai sužeisti, o 328 leng- Norvegijos vėliava ir pri- 
viau — iš viso 462 aukos, ■ sikrovęs ant viršaus šieno.

Tokiu budu jis netik paslėpė 
savo kanuoles, bet išrodė 
kaip paprastas tavorinis 
laivas. Beto da sakoma, 
kad jis turi nuleidžiamus 
kaminus; todėl veikiausia 
plaukdamas iš namų jisai 
buvo ir tuos kaminus paslė
pęs, o buvo išskėtęs buores, 
taip kad jis net ir ant gar
laivio visai neišrodė.

Dabar, sakoma, vokiečiai 
kas diena vis kitokiu dažu 
tą laivą maliavoja, taip kad 
kas jį vakar matė, šiandien 
jau nebepažintų. Plaukia gi 
jisai vis po svetima vėliava.

•Bet sakoma, kad ir šita 
skaitlinė da nepilna.

SĄJUNGININKŲ LAIVY
NAS GAUDO UŽ

PUOLIKĄ.
Didelis sąjungininkų 

; vynas visu Amerikos 
kraščių maišo jurias 
ną ir naktį gaudydamas 
vokiečių skraiduolį, ku 
ris taip nemielaširdingai 
naikina jų prekybą. Toj 
”ablavoj” dalyvauja grei
čiausiai anglijos skraiduo- 
lai ”Essex”, ”Glasgow”, 
„Suffolk”, ”Lancaster”, 
"Cumberland”, "Vindisti- 
ve”, ”Edinburgh”, "Castle", 
”0rama” ir dar keliatas. Jie 
nuolatos muša bevieles tele
gramas, duodami sąjungi
ninkų prekybos laivams 
ant jūrių nurodymus, ku
riuo keliu saugiau plaukti.

Bloga bus tiems vokie
čiams, kurie tiek nuostolių 
pridarė, jeigu anglai juos 

; SUČIUPS.

lai- 
pa- 
die-

I

ANGLAI PAĖMĖ SERO 
FORTUS.

Sunkiai anglų spaudžia
mi vokiečiai buvo priversti 
pereitoj sąvaitėj pasitrauk
ti iš stiprių pozicijų ties Ser- 
re. Vokiečiai čia buvo įsi
taisę tokių fortų, kad šita 
vieta buvo skaitoma visai 
neprieinama, tečiaus anglų 
artilerija tuos fortus sudau- 
20

BERLYNE RIAUŠĖS._
Romoj gauta žinių, kad 

Berlyne prasidėjo tokios 
riaušės, kad ir pašaukta ka- 
riumenė negali žmonių nu
malšinti. Net parliamentas 
esąs priverstas savo pasė
džius laikyti už Berlyno.

RUSŲ GROBIS PEREI
TAIS METAIS.

Leidžiamas rusų valdžios 
kįariumenei organas sako, 
kad pereitais metais rir 
paėmė nelaisvėn daugiau 
kaip 248,000 kareivių ir ofi- 
cierių ir 525 armotų. Laik
raštis daro abelną pereitų 
metų karės apžvalgą ir pa
imtą grobį paduoda šitokio
se skaitlinėse:

Oficieriu paimta 8,770.
Kareivių 420,000. 
Armotų 525.
Kulkasvaidžių 1,661.
Apkasų mortarų ir mi

noms svaidyt mašinų 421.
Daugiau kaip 80 nuošim

tį viso šito grobio paėmė 
per savo ofensyvą prieš au
strus generolas Brusilovas.

—

1

SNIEGAS SULAIKĖ 
ITALUS.

Italų fronte kariški žy
giai dėl sunkaus, sniego be
veik visiškai apsistojo.

FRANCUZIJOJ VISIŠKAI 
RAMU.

Pertitoj sąvaitėj francu
zų karės lauke buvo "visiš
kai ramu,” sako telegra
mos. Vietomis šaudė tik 
artilerija, bet pėstininkų 
atakų visai nebuvo.

Iš Londono pranešama, 
kad koks tai kunigaikštis 
Vaclovas Niemojevsis, likos 
paskirtas Lenkijoj kaizerio 
vietininku.

"KELEIVIO” SKAI
TYTOJAMS.

Visų, kurie tik reikalau
jat "Keleivio” Kalendoriaus 
1917 m. atsiprašome, nes 
netaurime. Pabrangus po- 
pierai už tokią žemą kainą 
kaip kitais metais padaryt 
negalėjome, todėl nutarėm 
visai neišleisti.

"Keleivio" Administ
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• rinės politikos „inžinie
riams !” Socialistai visuo
met sakė, kad diplomatijos 

, i keliais, landžiojimais po vi- 
,! šokių valdininkų koridorius 
. ir dekleracijų rašinėjimais 

Lietuvos nepaliuosuosi, bet 
klerikalai vis nenorėjo tam 

; tikėti. Dabar jie turbut 
Buvo “taip7“kierikalį pripažins, kad socialistai 

----- - sako teisybę.

KLERIKALŲ DIPLOMA
TAI GAVO NUO CARO 

TARNO PER NOSĮ.
Dar nekuomet lietuviš

kiems diplomatams nebuvo 
taip skaudžiai užduota per 
nosį, kaip jiems dabar už
važiavo Washingtone rusų 
ambasadorius Bachmatje- 
vas. ] 
„taryba” pasiuntė į Wash- 
ingtoną du atstovu, p. Biel- 
skį (masažistą) ir kun. J. 
Žibų, kad jiedu „pagarsin
tų” tenai lietuvių vardą ir 
paduotų svetimų šalių am
basadoriams „deklaraciją.” 
Kitų valstybių ambasado
riai, kuriems lietuviai tiek 
rupi, kiek pernykštis snie
gas, priėmė tą „deklaraci
ją” ir viskas (diplomatams 
išėjus, žinoma, jie įmetė ją 
į gurbą).

Kad galutinai Lietuvai 
laisvę užtikrinus, musų kle
rikalai nuėjo da pas caro at
stovą. Ir čia atsitiko visa ta 
tragikomedija; čia sprogo 
visas lietuviškos diplomati
jos burbulas. Tik klausy
kit, kaip rašo p. Bielskis 
apie savo pasimatymą su 
Rusijos činovniku:

"Atvažiavus ambasadon, 
tarnas nunešė mudviejų korte
les savo ponui ir atnešė atsa
kymą: turime eiti kanceleri- 
jon — kitoj pusėj namo, čia 
mus sutiko raštininkas, paėmė 
mudviejų korteles ir vėl nune
šė pas savo poną, sugrįžęs 
klausia, koki mudu turime rei
kalą prie ambasadoriaus, sa
ko: ’čia nesenai buvo Yčas ir 
Bartuška; tai gal ir tamstos 
tuo pačiu reikalu’. Atsakome, 
kad mudu nieko bendro netu
rime su jų reikalais, nes mudu 
esame atstovai nuo Amerikos 
Lietuvių Tarybos ir tos Tary
bos reikalais atvažiavome. Se
kretorius nuėjo ir antra kartu 
sugrįžęs pasakė, kad su am
basadorium galėsime pasima
tyti, tik turime eiti pro ’parad- 
nas’ duris. Ateina priima- 
jin kambarin apysenė ypata— 
tai Rusijos ambasadorius p. G. 
Bakhmeteff’as, prakalba: 'ma
lonu man tamstas sutikti.’

"Pasibaigus trumpai intro
dukcijai, gerb. kun. žilius pra
kalba, kad mudu esava A. L. 
Tarybos atstovai ir atvežėme 
tos Tarybos deklaraciją, kurią 
inteikiame visų valstijų amba
sadoriams, prašydami, kad jie 
persiųstų savo valstijoms, tad 
meldžiam ir jūsų excelencijos, 
kad teiktumėtės tą padaryti. 
Tuom tarpu padavėm kopiją 
tos dekleracijos p. Bahkme- 
teffui; jisai greit akimis per
bėgo pirmutini puslapi ir at
vertė paskutinį, ant kurio pa
rašyta šie žodžiai: ’kad etno-i 
grafiška Lietuva butų suvie-; 
nyta Į vieną politišką kūną iri 
kad suvienytai Lietuvai butų 
suteikta pilna politiška nepri- 
gulmybė’.

"Perskaitęs tuos žodžius p. 
Bahkmeteff'as paraudo, pa
mėlynavo, rankos pradėjo vir
pėti iš piktumo ir sako: ’Aš to
kios dekieracijos negaliu pri
imti, jus reikalaujate nepri- 
gulmybės, jus draskote impe
riją! jus emigrantai, jus maiš
tininkai!’ Kn. žilius mandagiai 
paaiškino, kad lietuviai neno
ri vergijos jungo ir reikalauja 
Lietuvai liuosybės. P. Bakh
meteff’as sako (labai smar
kiai) : ’Jųs ne lietuviai! Jus ru
sai! Aš jokios Lietuvos neži
nau! Aš tik žinau Orenburgą, 
Permę, bet jokios Lietuvos ne
žinau !’ Toliaus ašei prakalbė
jau: ’Ateleiskite man — ka
dangi Rusija ir jos aiiantai 
skelbia, kad jie kariauja už 
tautų liuosybę, tad jūsų exce- 
lencija pavelykite man paklau
sti, ką Rusija mano daryti su 
Lietuva po karei?’

"P-nas Bakhmeteff’as atsa
ko: ’Ką imperatorius mano 
daryti su savo provincija, to 
ašei nežinau ir neturiu reika
lo pasakoti privatiškom vpa- 
tom.’

” ’Mudu neesame privatiš- 
kos ypatos, nes reprezentuoja 
me šimtus tūkstančių lietuvių

” ’Aš reprezentuoju milijo
nus! bet jus rusai maištinir. 
kai! jus emigrantai, neturite 
tiesos draskyti imperiją!’

"Tą kalbėdamas vaik^iojr 
po kambarį dideliais zings 
niais.”
Tai ve, kaip einasi popie-

— ka-
aiiantai

AR GALI SOCIALISTAI 
GINTI SAVO TĖVYNĘ?
Labai vykusiai šitą klau

simą riša "Naujienos”. Nu- 
rodžiusios, kaip tūli taip va
dinami „kairieji” socialistai 
visai atmeta tėvynės gyni
mą, visai nepasakydami, 
kame yra to gynimo blogu
mas. „Naujienos” sako:

"Na. bet gerai. Socialistai, 
sakysim, atmes ‘tėvynės gyni
mą’, o kaip bus su tėvyne — 
ar jos jie taip-pat turi nepri
pažinti? Jeigu socialistai pri
pažins tėvynę, tai kaipgi jie 
galės atmesti tos tėvynės gyni- 
mą ?
Bet yra tokių „kairių” so

cialistų, kurie net ir pačią 
tėvynę atmeta. Anot jų, 

j darbininkas tėvynės visai 
neturi. Tėvynė yra kapita
listų dalykas ir kas ją gina, 
tas tarnauja kapitalizmui.

„Naujienos” prirodo, kad 
šitoks klausimo rišimas ne
išlaiko kritikos, nes —

"Nepripažinti tėvynės reikš
tų nepripažinti tautos; nepri
pažinti tėvynės reikštų nepri
pažinti teisės tautai savaren- 
kiai gyvuot ir savo likimu ru- 
pinties; nepripažinti tėvynės 
reikštų neskaityt blogu daiktu 
užkariavimų ir tautų pavergi
mų. To socialistas juk negali.

"Socialistai pripažįsta tau
tas ir teises, ir niekas taip 
energiškai nekovoja prieš už
kariavimų ir pavergimų politi
ką, kaip jie. Taigi jie pripa
žįsta ir tėvynę."
Na, o ką reiškia pats žo

dis „tėvynė?” Į šitą klausi
mą „Naujienos” duoda šito
kį atsakymą:

"Buržuazijai tėvynė yra su
ma tų turtų, kurie randasi jo
je ir kuriuos ji gali su jos pa- 
gelba Įgyti. Darbininkai tur
tų neturi, todėl jie neturi ir 
tokios tėvynės, kokią pripažįs
ta buržuazija.

"Bet tie turtai, kuriuos šian
die valdo savininkų klesa. at
eityje juk priklausys proleta
riatui, — kuomet pastarasis 
nuvers savo išnaudotojų jungą 
ir paims valdžią Į savo ran
kas... Darbininkams todėl ne
gali nerupėt jų šalies likimas; 
reiškia, jie negali bešališkai 
žiūrėt ir Į išlaukinių (svetimų) 
spėkų mėginimus isikišt Į jų 
šalies reikalus."
Iš to, kas augščiau pasa

kyta, kiekvienam gali būt 
aišku, kad nors tėvynę pri
pažįsta ir socialistai ir b’ur- 
žujiniai patriotai, 
tarp vienų ir kitų yra 
didelis skirtumas.

Toliaus:
"Socializmo mokslas

- prĮeš darbininkus visai
tautų ir šalių sugyvenimo ide
alą, negu tas, kuri turi buržua
zija. Prakilniausias dalykas, 
kuri yra sugalvojus buržuazi
ja apie tautų santykius, yra 
kiekvienos atskiros tautos lai
svė. Socialistai tą idėją ne 
taip augštai stato. Jie nuro
do. kad ta laisvė šiandie visai 
neivykinama gyvenime, ir jie 
sako, kad tautos turi žiūrėt ne 
vien kiekviena savo gerovės, o 
ir visos žmonijos gerovės; 
bendras tautų labas turi sto
vėt augščiau už atskirą tautos 
labą.

"Socialistai skelbia tarptiš- 
kumą. Todėl jie remia anaip
tol ne kiekvieną savo tautos 
žingsnį ir siekimą; dažnai ga
li būti taip, kad socialistai eis 
prieš savo tautos pastangas 
atsiekti kokio-nors tikslo 
'pav., užkariaut svetima ša- 
’i).

"Vadinasi, gint ar negint tė
vynę socialistui yra daug pai
nesnis klausimas, ne kaip aiš
kina kairieji. Pirma negu da
vus atsakymą i ji tam tikrame 
atsitikime, reikia atsižvelgti i 
visas to atsitikimo aplinkybes. 
Vieno amžino recepto socialis
tui nėra.”

vienoj 
labai
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stato 
kitokį
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SOCLALISTAS NORĖJO Jeigu Romos juodvarniai 
IŠGELBĖT KUNIGĄ ........................................

Iš PRAGARO.
Pagarsėjęs amerikiečių Ipb P® nekuomet nebūtų jo . 

kunigas Billy Sunday, kuris į užkabinę, 
dabar savo prakalbomis *
mulkina žmones Bostone, 
per keturis pastaruosius
metus, kaip laikraščiai ra
šo, surinko $400,000. Ka
dangi biblijoj aiškiai para
šyta, buk Kristus yra pasa
kęs, kad greičiau kupranu
garis išlįs per adatos skylu
tę, negu turčius įneis dan
gaus karalvsėn, tai ir ši
tam evangelistui nedaug tė
ra šansų tenai įsigauti. To
dėl vienas Bostono kairiųjų 
socialistų, J. D. Williams 
vardu, sumanė gelbėti šito 
piniguoto kunigužio dūšią 
nuo pragaro. Tuo tikslu ji
sai prisispausdino lapelių, 
pasiėmė su savim dar kelia- 
tą draugų ir visi jie nuėję 
prie Billy Sunday bažnyčios 
pradėjo dalyti tuos lapelius 
žmonėms. Lapelių turinys 
buvo maždaug šitoks:

"Visi Billy Sunday draugai 
ir prieteliai, gelbėkit nekaltą 
jo dūšią nuo pragaro. Juk ne 
kur kitur, o šventoj biblijoj 
yra pasakyta, kad greičiau 
kupranugaris išlįs per adatos 
skylutę, negu turčius pateks 
dangaus karalystėn. O Billy 
Sunday juk kasdiena tūkstan
čius per savo pamokslus suren
ka. Todėl gelbėkit ji nuo pra
garo, nedidinkit jo turtų, ne
duokite jam daugiau pinigų."
Ir ką jus sakysite—polici

ja ėmė ir areštavo Wil- 
liamsą... už gadinimą kuni
gui biznio.

i butų žinoję, kad jie padarys 
iš Mockaus tokį dideli žmo-

UGNAGES1O TIKYBA.
Vienas ugnagesys rašo 

’Truth Seeker’o” 1-mam šių 
metų numeryje apie ugna- 
gesių tikybą. Jis sako, kad 
ugnegesys negali būt krikš
čionis; tam jis esąs perdaug 
geras žmogus. Girdi:

"Tikintieji žmonės eidami 
vakare gulti prašo Dievo, kad 
jis saugotu jų gyvastį ir tur
tą. Bet kada nakties laiku kį- 
la gaisras, kada pasirodo vis
ką rijančios liepsnos, jie tuo
met palieka savo Dievą, o šau
kiasi i ugnagesių departamen
tą.

"Iš kitos vėl pusės ugnage
sys, lipdamas ant degančio, 
braškančio namo, kada aplin
kui krinta balkiai ir bira žari
jos, kada durnai ir karštis tro
škina jo kvapą, niekados ne- 
sišaukia prie Dievo, bet visų 
pirmiausia žiuri, ar tik geros 
kopėčios.

”Aš atkartoju: ne, ugnage
sys nėra krikščionis. Jo par
eiga yra rūpintis ne užgrabi- 
niu žmogaus likimu, bet gelbė
ti jo gyvasti ir turtą, ko nega
li padaryti Dievas."

kares tikslai atskleisti Skaitytojii Pastabos.

KNYGA APIE MOCKAUS 
BYLĄ.

Mes jau rašėm „Keleivy
je’’, kad Mockaus byla labai 
užinteresavo amerikonus. 
Dabar pasirodo, kad apie 
Mockaus bylą bus išleista ir 
knyga anglų kalboje. „The 
Truth Seeker” atidarė jau 
tuo tikslu fondą ir renka pi
nigus. Dabar „Truth See
ker” kalba apie Mockaus 
bylą kiekvienam savo nu
meryje. Tarp kita ko tenai 
rašoma:

"P-as Teodoras Schroeder, 
New Yorko advokatų draugi
jos narys ir Laisvo žodžio Ly
gos patarėjas, paėmė Mockaus 
gynimą Į savo rankas ir, jeigu 
bus reikalas, varys bylą į aug- 
ščiausi šalies teismą.

”L’ž savo darbą ir savo lėšas 
p. T. Schroeder neskaito nieko. 
Išlaidų bus tik už atspausdini
mą argumentų ir akto ištrau
kų, o tas išlaidas be abejonės 
noriai padengs laisvamaniai, 
kurie taja byla indomauja. 
Juo Įdomiau jiems bus tatai 
padaryti, kad tie argumentai 
bus istorija ir peržvalga, kur 
bus perkratinėjama kitos 
piktžodžiavimo bylos šioje ša
lyje, ir bus sulygintas piktžo
džiavimo Įstatymas su šios ša
lies ir Įvairių valstijų konsti
tucijomis, kaip lygiai ir jų ti
kėjimo laisvės užtikrinimais.

"Manoma atspausdinti visi 
šitos bylos rekordai, kad iš
siuntinėjus juos spaudai ir su
dėjus šios šalies knygynuose. 
Vardai tų, kurie prisidės prie 
apgynimo, aukaudami tos kny
gos išleidimui, bus toj knygoj 
Įrašyti, ir tie kurie duos po do
leri ar daugiau, gaus po vieną 
knygą.

"Tokios progos užduoti mir
tiną smūgi piktžodžiavimo 
Įstatymui, kuris da tebeglūdi 
daugelyje valstijų ir kuriuo 
kunigai visuomet gali remtis, 
iki šiol da nebuvo.

"Mockaus byla apeina mus 
visus. Kaip Mockus, taip ir 
kiekvienas kitas gali būt areš
tuotas už kritikavimą biblijos. 
Ingersolliui tas Įstatymas gra
sino New Jersey ir Delevvare 
valstijose.

"Iš šitos bylos išeis tokia is
torija. tokie rekordai, kad bu
simose bylose apgynimas bus 
jau ruošiamas iš kalno. Ir ši
ta knyga bus Įdomi kiekvie
nam skaitytojui.”
Vadinasi, Mockų gina jau 

netik lietuviai, bet ir ameri
konai laisvamaniai, kurių 
tarpe yra labai įtekmingų 
žmonių. Ir jie pasiryžę ši
toj byloj sulaužyt tą įstaty
mą, kuriuo pasiremdami 
kunigai galėjo areštuoti 
Mockų. '

KAS TURĖTŲ TAI 
PRIRODYT?

„Naujienos” netiki, kad 
evangelijos buvo parašytos1 
tuojaus po Kristaus mirties 
ir kad jas rašė patįs apašta
lai (jie veikiausia ir rašyt 
nemokėjo).

Chicagos davatkų orga
nas „Draugas” todėl parei
kalavo, kad „Naujienos” 
faktais prirodytų tą, į ką 
jos netiki. Štai jo reikala
vimai :
”1) Prirodykite dokumen
tus, kad evangelijos ir abelnai 
naujojo Įstatymo šventraštis 
parašytas du ar • tris šimtai 
metų po Kristaus užgimimo. 
”2) Jei evangelijų neparašė, 
kaip sakote, nei apaštalai, nei 
tie evangelistai, kuriuos pripa
žįsta katalikų bažnyčia, tai kas 
tas evangelijas parašė, kokio
je vietoje ir kokiais metais?
”3) Kokios šventraščio 
yra perkeistos, kas ten 
parašyta pirmu, o kas 
yra ?”
Bet klausimas, kas

tų šituos dalykus prirodyt: 
„Naujienos”, ar „Drau
gas?” Pamėginkim padary
ti pavizdį. Daleiskime, 
kad susiginčijo Jonas. su 
Petru. Jonas ^ako: dan
guje yra Dievas; Petras sa
ko: aš tam netikiu. Jonas 
tuomet reikalauj :jei tu ne
tiki, tai prirodyk, kad Die
vo nėra!

Ar ne
reikalavimas? 
rui čia 
Dievo buvimą? 
jo nuomonės Dievo nėra, o 
ko nėra, to negalima nei 
prirodyt. Čia jau paties 
Jono pareiga prirodyt Die
vo buvimą, nes jisai tiki, 
kad Dievas yra.

I as pats yra ir su ”Drau- 
gu„. Jisai tiki, kad „Šven
tąjį raštą” parašė patįs 
apaštalai, todėl jisai turi tą 
ir prirodyt. „Naujienoms” 
čia visai nėra reikalo priro
dinėti, nes jos tam visai ne
tiki.

Lengviausis būdas tam 
prirodyt — nufotogrąfuot 
bent kelis apaštalų rankraš
čius ir atspauzdinti juos 
laikraštyje. Tegul „Drau
gas” taip padaro, o tuo jis 
uždarys burnas visiems 
„bedieviams.”

vietos 
buvo 

dabar

turė-

i

kvailas bus Jono 
Argi Pet- 

reikia prirodinėti 
Juk sulyg

Bostono anglų dien
raščio ’T’he Globė” redak
torius Uncle Dudley savo 
editoriale rašo:

"Kuomet vokiečiai pada
rė savo pasiūlymą galėjo
me žiūrėti įnt jų reikalavi
mus ir apkainuoti juos. Da
bar gi turime progą pa
žvelgti į sąjungininkų už- 
reiškimą.

"Jie pageidauja tolesniai 
kariauti. Jiems da ne lai
kas taikyties. Jie taikos ne
nori, nes jie trokšta 'nu
bausti’ savo priešininką. 
Kolioti savo 
teisme nėra leistina, 
neturite teisės tai 
Sąjungininkai to 
nepripažista. Jie 
apie sutriuškinimą 
ko j o militarizmo, bet nesa
ko, kad nori nusmaugti Vo
kietiją. Prūsiškas milita- 
rizmas yra idėja vokiečių 
supratime. Tik tuomet gali 
būt pergalė, kada tan su- 
pratiman įneis kita geresnė 
idėja, kuri peraugs pirmą
ją. Mirtis tai idėjai 

Į ateit iš vidaus. Atakos iš 
lauko tik sustiprina ją, nes 
militarizmas Vokietijai yra 
apsauga nuo užpuolimų.

Sąjungininkai savo tiks
lus išreiškia kitais žodžiais. 
Jie nori perkeist rubėžius, 
apkapoti vienas valstybes, 
kad atkirstus sklypus ati
davus kitoms.

„Vokiečiai turi išsineš
dinti iš Francuzijos ir Bel
gijos. Bet ar vokiečiai ne- 

: apreiškė kad tatai padaro 
į be tolimesnio kariavimo? 
i Reikalas ’plėtojimos rytų- 
link’ dabar /Vokietijoj yra 
viršiausiu. Išvarymu vo- 

i kiečių iš Francuzijos ir Bel
gijos negalima pateisint už 
žudymą tūkstančių žmonių.

„Rytuose 
reikalauja 
Lenkijos, kad ją sugrąžinus 
mielai matuškai Maskolijai 
—Maskolijai, kuri sutrem
pia asmens laisvę, kuri pla
ka ir žudo; Maskolijai, kuri 
tik tuomet veidmainingai 
paskelbė savo žadėjimus 

j Lenkijai autonomijos, kada 
Varšava likosi vokiečių pa
imta. Kas yra Rusija, kuri 

■ pasirašo po reikalavimu 
.mažoms tautoms teisių’ — 
• pasiklauskite Finų, Lietu- 
vių, Ukrainiečių, Totorių ar 
Kirgizų. Už tolesnį žmonių 

; žudymą jinai netur kuo išsi
teisini.

n

nuošimčiais daugiau negu i 
jai buvo siūlyta, kad nepra-’ 
dėtų karės prieš . 
Šičia irgi nėra i____ ___ _
jos kariavimui.

„Iš Austrijos reikalauja
ma atstatyt Serbiją, atiduo
dant jai Austrijos serbų ap
gyventus apskričius. j 
mianties kilmių teisės prin
cipu,

priešininką 
Jus 

daryti, 
dalyko 

kalba 
prusiš-

valstybė prisidėjo prie ka
rės dėl nešvaraus siekio. 
Tas siekis neišteisina toles
nį žmonių žudymą.

” 'Čekijos nepriklausomy
bė’ išrodo tik paprastu žmo
niškumo politikoj burbulu. 
Suprantama, tatai nėra jo
kiu sąjungininkų nutarimu. 
Čekijos padėjimas neprisi
dėjo prie šios karės iškilimo 
taip kaip Serbija. Jinai net 
nesiekia savo rubežiais są
jungininkų teritorijų. Taigi 
nėra priežasties dėlto kana
diečiams, anglams, airiams, 
škotams, francuzams, ser
bams, italams rusams ir net 
australiečiams tūkstančiais 
klot savo gyvastį.

„Ve, Rusija turi turėt 
Konstantinopoli.

„Turkija turi būt išstum
ta iš Europos. Ar galima 
manyti, jog rytiečiai geriau 
linki turėti ant savęs mas
kolišką knut^ negu turkiš
ką bastinadą? Turime pa
sakyti, kad per visą 19 šimt
meti Turkijos galva buvo

turi i Anglija. Anglija lošė 'ser
gančio žmogaus’ rolę Euro- 

■ poj prieš Rusiją per karę ir 
diplomatiją. Nejaugi da
bar priešingai politikai su
sidaro taip svarbios prie
žastis, kad reikalas aukaut 
tūkstančius anglų išžudy
mui? Ar turi jie žūt, kad 
atidavus Konstantinopolį 
Rusijai, jeigu Krymo karėj 
jie žuvo, kad tik Konstan
tinopolį nuo Rusijos apgy
nus? Ištikro, yra nemaža 
smagaus juoko iš tokio val
stybių protavimo. Šitokia 
yra mapa: dalykai, kuriuos 
sąjungininkai gali pripažin
ti. Bet yra kiti dalykai, 
kurių jie pripažinti negali. 
Kova yra taip pasibaisėtina, 
moraliai ir materialiai nuo
stoliai taip milžiniški, jog 
jų negal atsverti jokie ma
terialiai siekiai, tad pats už 
reiškiamas taikos išlygų 
tuojaus atskleidžia tik neš
varių komercialių intrigų 
SKeletą. Ciniški valdonai
milionų žmonių gyvasčia
tiesia rubėžių linijas ir pra
monei kelius. Tegu jie 
pradeda kalbėt apie tikras, 
išlygas, o mes pamatysim, 
kaip karė apveikė „sumišu
sią valstybę”, išnaudodama 
ją dėl komercialio godumo 

j vardan švento patriotizmo 
ir demokratumo.

„Lojantis šuo, sakoma, 
. Karės šunis su- 

sikramtė. Dabar pradeda 
loti. Kadangi sunku yra 

Austrija vienu ir tuo pačiu laiku lot 
išteisinimo >r kąsti, tad juo daugiau jie 

loja, juo geriau. Juo dau
giau jie loja, juo aiškiau 
pasirodo, kad sukramčioji- 
mo žaizdos tik ant žmonių 
kūno, bet sveikais palieka 

. ' kaltininkai turtingi viešpa- 
. ’ čiai. 'Pradeda pasirodyt,

Kodėl Olszewskio orga
nas ”Lietuva” N. 1 savo per
žvalgos straipsnyje „Lietu
viškos pravardės” nepami
nėjo tokių pavardžių, kaip 
Olszewski, Boczkowski, 
Tananewicz ir kiti. Jeigu 
jau jisai siunčia pasmerki
mą visiems Shultzams ir ki
tiems, tai reikėtų neužmirš
ti ir savęs. J. Shultz.

„Viso labo tik mokytojas- 
Šaltis sakė pas mus prakal
bas”. Šaltis sakė taip, Šal
tis sakė šiaip—rašo musų 
korespondentai. Pilni laik- 

Į raščiai prirašyti apie tą 
žmogutį.

i Susimildami, nešaudykit 
iš armotų vabalo, nes tai la
bai nenuoseklu.

Prof. Gnaiba.• * *
Katalikiško banko buvu- 

sis bankierius, sako, moki- 
! naši bartenderystės. Gerai, 
•vis tai „remeslas”. Tegu tik 
■ pasimokins, o Chicagos 
i bartenderiai žada ir jį į sa- 
|vo uniją priimti. Galės 
bent pasigirti, kad tarpe sa
vo unijos narių turi ir ban- 

ikierių.

sąjungininkai 
atbūdavo jimo

Italija reikalauja vos 40 neganda.

Balkanus prisieitų kad viešpačiai žmonėms me- 
palaiko karės bė- 

’ sus-

Apšvieta žmogaus protui 
taip reikalinga, kaip mais
tas kunui.

Ne vienas žmogus negali 
apsišviesti, neskaitęs moks
liškų knygų, bet kiekvienas 
gali pasiekti augščiausį 
mokslą jei tik netingėk skai- 
^vt. vietoj praleisti brangu 

■’-a. dvkai.

pis pasiliktų geodezišku 
marginiu, kas duotų pra
džią kivirčiams, kuriems iki 
sudnosios nebūtų galo. Da 
liepos mėn. 1914 metais An
glijos vadovaujantis laik
raštis pasakė, jog ‘bloga, 
kad Serbijos negalima nu
stumt jūron ir paskandyt.’ 
Taigi nesimato reikalo ir 
čia žudyt serbus, kad juos 
’išliuosavus’.

„Reikalaujama, kad Aust
rija atiduotų Rumunijai tas 
Transilvanijos dalis, kur ru
munai gyvena. Bloga, kad 
juos valdo Austrija (ir ji nė
ra šventa), bet sunku maty
ti, ką gali laimėti Bukovina 
numetus ją atgal Į 18-to 
šimtmečio civilizaciją su 
alinančių Liudviko XIV-to 
viešpatavimu ir su visomis 
^omi^ ligomis, siaučiančio
mis Rumunijoj, kurios nai
kina žmonių draugiją. Toji

Klieriks.
♦ ♦

ir tėvynės mei- 
llė, tai ne tuščia mintis; tai 
į žmogaus jausminės esybės 
gyvas motoras. Asmens 

Įveikimas ir siekiniai, bend
ra kultūra, tradicija, gyve- 

! nimo papročiai, ekonomi- 
iniai interesai, kalba ir lite
ratūra sudaro nepertrau
kiamą ryšį, rišantį 
žmogų su kitu, 
kokie klasiniai skirtumai 
tarp jų nebūtų.
gyvenimas ir tautos litera
tūra veikia į vienutę sulyg 
jos supratimo, išsilavinimo, 
išauklėjimo ir sulyg viso to 
apsiautimo, kuriame įvai
riais krypsniais einame, bet 
nieks musų negalime pereit 
sienų tos intakos.

„Taip, kareiviai apie tė
vynę, apie namus apie šei
myną ir savo asmeniškus 
interasus dažniausiai ir su 
didžiausiu susijudinimu 
kalba.”

Nekalbėsime apie tą psy- 
hologišką apsireiškimą, ku
ris daugumai musų yr& 
bedugne nežinia, tik pasa
kysiu, kad tai mintis so
cialisto, išvyto karės laukan 
ir išreiškiančio tą mintį ne
mažiau socialistiškame už 
musų „Kovą” vokiečių dien
raštyje „Vorvvaerts.”

♦ ♦ ♦

Socialistai, dalyvaudami 
šelpimo darbe, stovi ant sar
gybos prie žmonių suaukau- 
tų pinigų. Jei ne tie socia
listai, kaip lengva butų kle
rikalams žmonių suaukau- 
tus nukentėjusių pašelpai 
pinigus siųsti kunigams ir 
pasidalyt tarp savęs ir savo 
gaspadinių. Bloga, kad tie 
socialistai smagso įkišę sa
vo nosį.

♦ * *

Patariu visiems prabaš- 
čiams ragint savo parapijo
mis Užsirašyt ir skaityt ’Ko- 

Parapijonįs greit

♦

vieną 
nežiūrint,

Dvasinis

I I 
i
I
II
i

i gi, o pavojus jiems guli 
tabdyme jos.

„Patsai užreiškimas
gti karę, susilpnina ją. Štailvą”. Pavapi jonįs * .*/.
delko toks triukšmas ir bai-! pradės varyt šalin socialis- 
mė tarpe užinteresuotų ja, tus nuo šelpimo darbo, pa- 
ir todėl reikalaujama, kad 
ji tęstųsi toliaus. Biznis 
perdaug didelis, kad leistų 
save analizuoti. Bet jis 
turi kristi po savo didumo 
švara. Faktu pasaulio si
tuacijoje yra tatai, kad ka
rė triuškina ne Vokietiją, 
ne sąjungininkus.

„Karė triuškina visus
mus.”

Nors tai žodžiai burzujo, 
bet juose daug .teisybės. 
Nors vengiama pasakyti tą 
aiškiausią teisybę, kad karė 
vedama ir norima tęsti dėl 
kapitalizmo 
bet pasakyta, kad tie, kurie 
iš jos traukia sau naudą, talizmo orgijos!

bai-

ves jį pilnai valiai klerikalų, 
o kunigėliai su žmonių su- 
aukaitais pinigais galės taip 
šeimininkauti, kaip su para
pijų dešimtukais.

Sybilius.

nuo jos nenukenčia, tik nt-
■ kenčia valdomoji žmonių 
klasė. Ne valstybės pašėlo, 

s bet delei to milžiniško pel
no kokį karė duoda kapitalo 

| savininkams padarė pati 
kapitalizmą patrauksiu iš 
godumo, ir jis turės snrogt 

‘susiurbęs milionų žmonių 
eksnanzijos, kraują.

Gana tos kruvinos k^m-
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SKAITYTOJAMS
L’ž pagarsinimus nei redakci

ja, nei administracija neatsako. 
Skaitytojai patįs turite save 
daboti ir jokiems daug žadan
tiems už maža pinigų apgarsini
mams netikėti ir pinigų nesiųsti 
nepersitikrinus jųjų žadamais 
daiktais. Dažniausia tokie skel
bimai esti tik pigi apgavystė ir 
iš negudrių žmonių pinigų vi
liojimas.

KORESPONDENCIJOS
CHICAGOS CHRONIKA. 

„Keleivis”
Pas chicagiečius „Kelei

vis” yra gana mylimas sve
čias. Kai-kam nežinia ko
dėl jis liko kaulu gerklėj.

Štai Tėvynės Mylėtojų 
Dr-jos N.l prezidentas vi
suomet šūkaudavo prieš į 
„Keleivį” metiniuose dr-jos 
susirinkimuose, kad tik ne-Į 
leidus „Keleiviui” likt orga-. 
nu. Mat jis buvęs bankie- 
rius dabar subankrutijusio 
banko, tai turbut skaitė sa
ve kapitalistu, kuriems „Ke
leivis” yra peiliu, skleisda
mas darbininkišką susipra
timą. Kažin, ar tas musų 
bankierius, dabar likęs pro
letaru, nepradės mokinties 
iš „Keleivio” kaip kovot už 
savo būvį. Man rodos da
bar p. bankierius turės pri
pažinti „Keleiviui” teisybę, 
kad jis tiesą sakė ir sako, 
jog stambusis kapitalas ėda 
ir naikina ne tik rankpelnį 
darbininką, bet ir smulkųjį 
biznierių, gyvenantį iš tų 
pačių kapitalo engiamų ir 
apiplėšiamų darbininkų.

Chicagos miestas.
Chicaga savo gyventojų 

skaitliu užima Amerikoje 
tarp didmiesčių antrą rietą. 
Gyventojų turi 2,550,000, 
gal būt da ir su dideliu kau
pu.

”White Sox” baisbolnin- 
kų dr-ja turi čia savo namą, 
kuris yra didžiausiu pasau
lyje, nes užima 14 akrų že
mės plotą. Jo amfiteatras 
(arena žaismei) turi 35,000 
sėdynių. Tos visos triobos 
pastatymui suvartota 12,- 
000 tonų plieno.

Gatvinių geležkelių kom
panija, sakosi, turinti Chi
cagoj ir apielinkėj 1015 my
lių nutiesto geležkelio, prie 
kurio ir dėl kurio dirba 15,- 
000 darbininkų, ir kuriuo 
kasdiena važiuoja apie po 
3,500,000 žmonių.

Tarp Chicagos aldermonų 
yra du socialistai, kurie rei
kalauja, kad miestas tą 
gelžkelį, t. y. gatvekariu 
reikalą, paimtų savo kont- 
rolėn, bet reikia žinot, kad 
tarp tų miesto valdininkų 
yra daugiau kapitalistų ne
gu žmonių atstovų, tai ir so
cialistų aldermonų reikala
vimas negali atnešti žmo
nėms pageidaujamų vaisių. 
Vis da žmonių didžiuma no
ri būt išnaudojamais ir 
skriaudžiamais.

Ateinantį pavasarį bus 
rinkimas aldermonų. Kan
didatu nuo 4 vordo yra drg. 
K. Gugis, narys L.S.S. 4-tos 
kuopos. Darbininkai pri
valo tėmyt, kaip šeiminin
kauja kapitalistiškų partijų 
pastatyti ir žmonių išrink 
ti valdininkai, ir ko reika
lauja socialistai miesto vir
šininkai, kad rinkimams at
ėjus rinkikai galėtų pasaky
ti ar sau ar kapitalistams 
naudos jie nori.

Lietuvių gyvenimo mar
gumynų turbut nieks neiš- 
skaitliuotų. Tarpe 50,000 
lietuvių, suprantama, visko 
turi būti. Svarbiausias 
Chicagos lietuvių tarpe 
„navatnumas”, sako, yra 
tatai, kad šunes padeda 
jiems dievus garbinti.

Tūlas šunų mylėtojas tu-j 
ri du šuniu. Kad nebėgio-! 
tų gatvėse, jis jiems pritai
sė būdą ant namo lėkšto 
stogo priešais seną lietuvių 
bažnyčią. Tą namą nuo švente.

T • •
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dytojui koją sustačius ir su- į 
bandažavus dabar vargšas) 
guli ir sako keliatą sąvaičių 
negalėsiąs dirbti.

O žmogus yra vedęs. Li
kęs be darbo, suprantama, 
ir be algos, o be algos dar
bininkiškai šeimynai, šian
dien ir vienos sąvaitės nega
lima pragyventi.

Tai mat kokios pasekmės 
to tamsumo ir girtuokliavi
mo. Kiek tai bereikalingų 
skausmų, vargo ir keiksmo. 
Laikąs jau suprasti kas rei
kalinga, o kas yra mums 
kenksminga.

Lelijos ’žiedos.

NENVTON UPPER 
FALLS, MASS.

.Susitvėrė Lietuvos Dukterų kundą sumenės”,
rv ____J___________ *_____________

geriau jam butų nuvažiuot, atidaryta svetainės duris, 
pas Kemešį ir padaryt ”ro Tas netiesa. Tik vienas ko- 

, atsivers! miteto narys, kuris buvo 
prie dvasios šventos ir lik ! priešingas toms prakal

boms, ėmė rėkti iš visos pa- 
jiegos, kad tų prakalbų ne
reikia. Jis jau atsižymėjo 
antru syk, kad jis yra smar
kus karčemninkas. Lietu
vių Dienoj jisai ir kolekto
rius iš savo smuklės išvijo. 

Netiesą p. Ateivis taipgi 
rašo, buk žmonės reikalavo, 
kad kunigas apleistų svetai
nę. Žmonės užsilaikė ra
miai, tik tas vienas komite
to narys buvo priešingas. 
Bet vėliau, pradėjus Biels
kiui kalbėt, jisai apleido 
svetainę.

Taigi p. Ateivis turėtų at
šaukti savo korespondenci
ją, nes ji nevisai teisinga. 
Ir kitą syk, kaip bus prakal
bose, tegul gerai klausosi, 
kad viską girdėtų ir teisin
giau aprašytų.

Visur Būnantis.

BROOKLYN, N. Y. 
Liaudies Namo reikalas.
Pusė metų tam atgal buvo 

čia sušauktas draugijų ben
dras susirinkimas dėl ap
svarstymo Liaudies Namo 
reikalo. Sutarta ir nutarta 
rupinties tokio namo suma
nymą gyveniman vykinti. 
Išrinkta tam reikalui komi
sijos, kad surinktų reikalin
gas žinias apie visą šį daly
ką.

Gruodžio 29 d. 1916 m. 
įvyko antra Draugijų šiuo 
reikalu konferencija. Da
lyvavusieji konferencijoj 
sprendžiamais balsais drau
gijų atstovai užgyrė pir
mos konferencijos nutari
mus ir pripažino reikalą 
svarbiu ir neatidėtinu. Ko
misijoms išdavus raportus 
konferencija pripažino, kad 
Liaudies namas reikalinga 
statyt, tuo tikslu sutverus 
kooperaciją.

Nutarimai tečiaus tik nu
tarimais lieka, kada prie to 
nepridedama pozityvio dar
bo. Sumanymas statyt 
draugijų bendromis spėko
mis namą šiandien turėtų 
visgi būti tvirtesniu kunu, 
jeigu draugijų išrinktos ko
misijos neužmirštų joms pa
vestų priedermių. Taip vei
kiant, kaip iki šiol tų komi
sijų buvo veikiama, tai to 
reikalingo namo negreit su
lauktume. Man rodos, drau
gijos privalo išrinktas komi 
sijas paragint arba į nevei
kiančių vietą tuoj statyt at- 
sakantesnius žmones ir dar
bą stumt bendromis spėko
mis pirmyn sparčiais žings
niais.

Tarpe dešimties tūkstan
čių lietuvių visuomeniškų 
reikalų yra tiek daug, kad 
be savo namo tiesiog yra 
negalima ilgiaus būti. Juk 
draugijoms ir visoms musų 
organizacijoms turbut nei 
pasakot nereikia, kaip sun
ku yra veikti musų visuo
meniškus darbus samdant 
viešiems susirinkimams ar 
vakarams svetainės. Daž
niausiai visas musų triūsas 
nueina tik svetainės savi
ninko naudai. Šitaip toles- 
niai negali būti, kuomet tu- 

kad 
šitas dideles musų gyveni
me spragas užkišus. Tik 
reikia noro ir energinges
nio sukrutimo.

Sausio 26 d. įvyks bendras 
draugijų susirinkimas Tau
tiško Namo svetainėj 101 

j Grand st., 7:30 vakare. Su- 
i sirinkimas yra specialis, 
kad sutvarkius reikalingas 

. sumanymo realizavimui ko- 
i misijas.
i Kviečiami ir pašaliniai, 
ypač inteligentai žmonės, 
kad pagelbėtų mums bent 

; savo gerais patarimais. 
Į Darbas svarbus ir visų nau- 
; dai, todėl visų pareiga prie 
i jos prisidėti kuo kas gali.

S. M. Karvelis.

bažnyčios atskiria siauras 
ilgas kiemas, kurio viename 
gale stovi sena sukrypusi 
medinė stubelka, kuriojo 
gyvena panelės minyškos, o 
kitame gale stovi puiki mū
rinė klebonija. Ant išro
dančios tikrai kaip Lietuvos 
dvaro akmeninis kluonas 
bažnyčios stogo galo lig 
garnio lizdas riogso mažas 
stogelis, po kuriuo pakabin
tas varpas, kurį skambinda
mas varpininkas stovi lau
ke žemai ant minėto jardo. 
Kaip tik pradeda supt var
pą, minyškos rankas sudė
ję eilėj pradeda traukt iš 
savo stubelkos, dievuotiškai 
pakėlusios akis danguosna, 
nuo klebonijos slenksčio 
įniršęs atbėga mažas pud- 
lius ir užsipuola varpininką, 
kuris negalėdamas iš rankų 
paleist virvę, ginasi kojo
mis, išrodo, tarsi ant siūlo 
pakabintas vaikų žaismei 
strikinėjantis medinis ma- 
nekynas, o ant minėto stogo 
susėdę minėti du šunes už
rietę galvas pradeda chora- 
lišku tenoru pritart varpo 
gaudimui, pudliaus lojimui, 
varpininko keiksmui ir mi- 
nvškų „nobažnai” maldai.

Kokia gi lietuviška kolo
nija gali pasigirt kuo nors 
ypatingesniu? Klieriks.

♦ * *

„Draugas” voliojasi 
gatves.

Laikraščiai jau nesykj 
skundėsi, kad neišpasakytai 
pabrango popiera. Ir tą 
daugumas mato, supranta 
ir žino. Bet kam popiera yra 
pigi ir kas daro iš jos mėšly
ną, manau, labai mažai kas 
žino apie tai. Štai vieną 
gražią dieną, tai buvo sau
sio 9, aš sumaniau nueiti iš 
Chicagos didmiesčio pėsčias 
nors iki 18 ir Halsted gat
vių, nes turėjau tenai rei
kalą. Pasileidžiau tiesiog 
eiti Canal st. Ateinu iki 14 
st. ir 14 place, pereinu sker
sai relių, manau, išeisiu čia 
pro patiltę tiesiai ant 18 
gatvės. Nagi žiuriu, šalia 
saidvoko didžiausis pundas 
laikraščių ir pusė antgalvio 
matos: „Draug—Paėmė 
mane žingeidumas. Apsi
dairiau į visas puses—nie-i rime užtektinai spėkų, 
ko nesimato. Pasiėmiau ge-l 
roką glėbį, pavarčiau, nagi 
davatkų organas „Drau
gas”. Pasikišiau geroką 
pluoštą po pažasčia ir einu 
sau. Paėjęs pusę bloko žiu
riu ir vėl krūva. Na, kas 
čia dabar? Ar pasiuto, mis- 
linu sau. Ateinu iki 18 
gatvės ir Union avė. girdžiu 
D. Šimaičio saliune žmo
nės labai garsiai šneka. Lai
kas buvo apie 4 valandą po 
pietų. Įneinu į vidų, laikraš
čius padedu ant baro ir 
klausiu, kodėl čia po tami- 
tų kolioniją taip einasi; ko
dėl, sakau, tuos laikraščius 
taip blaškote. Sužiuro visi 
ir klausia, kur, kokius laik
raščius. Nagi žiūrėkite, sa
kau, krūvų krūvos ant gat
vės, štai čia pundulį atne
šiau ir čionai. Visi po vieną, 
po du ėmė imti ir skleisti 
kvatodami: „O, ’Draugas’. 
Čia, tamista, jo visur pilna; 
niekas jo neima, nes nieko 
jame nėra, tik vieni maliau- 
ckiniai, davatkų ir zakras- 
tijonų pliauškalai.”

Pasirodo, kad kunigams 
popieros brangumas neap
eina. Parapijonai už ją už
mokės, todėl ją galima vers
ti krūvomis ant gatvės, gal 
koks praeivis pasiims Ma- 
liausko pripliaukštą lapą, 
nes prenumeruoti žmonės 

I jo nenori.
A. Morkūnas.
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AR ŽINOT, KAD—
Jungtinių Valstijų kon

gresas nėra užgvręs jokios 
dienos kaipo tautinės šven
tės dieną. Ir 4 diena liepos 
nėra sulyg įstatų tautine

MIDDLEBORO, MASS. 
Tamsumo vaisiai.

Tarp nedidelio čianykščių 
lietuvių būrelio randasi jau 

i ir socialistų kuopelė. Bet ji 
da vistiek persilpna, kad ga
lėtų veikti kitų švietimo 
darbą. Tamsumo pas mu
mis da stori klodai. Dėl sa
vo tamsumo žmogus ir ne
žino, kas jam pritinka, o kas 
jį pažemina ir blogą neša. 
Didžiausias to tamsumo blo 
gumas apsireiškia girtuok
liavime. Be bačkutės tai 

i jau nėra linksmybės.
Taip ve 7 d. sausio susi- 

i rinkęs būrelis vyrukų prie 
'bačkutės linksminosi ir da
rė visokius sumanymus, 
net galų-gale sumanė visi 
važiuot žuvauti. Pasisam
dė automobilių, prisidėjo 
svaigalų' ir išvažiavo ant le
do. Bet girtam geriau jau 
neiti ant ledo. M. S. būda
mas girtas, kaip griuvo, tai 
parvežė namo be kojos. Gy-

f

CHICAGO, ILL.
Paaukavo Sąjungos 

namui $100.
Sausio 6 d. buvo LSS. 22 

kuopos susirinkimas, kuria
me dalyvavo kuone visi na
riai, kas Chicagoj beveik ne
paprasta. Daugelis, mato
mai, atėjo dėlto, kad turėjo 
ką-nors pasakyti arba nuo 
kitų išgirsti apie dabartinės 
„Kovos” redakcijos sėjamą 
frakcionizmą bei užsipuldi
nėjimą ant atskirų socialis
tų leidžiamų laikraščių.

Gyvos diskusijos prasidė
jo priėjus prie Sąjungos na
mo klausimo. Vieni propo- 
nuoja, kad iš esančių kuo
pos ižde $300 palikti bėgan
tiems reikalams tik $50, o 
kitus paaukauti namui; kiti 
pataria tik paskolint, da ki
ti nori paaukauti $100 ir at
likta.

Po karštų diskusijų, ku
rios traukėsi 2 valandas su 
viršum, nutarta paaukauti 
sąjungos namui $100.

Susirinkimui pasibaigus 
kuopiečiai da nesiskirsto, 
bet karštai ginčijasi tarp 
savęs. Pastebėjau, kad d. 
Kapsuko užsipuldinėjimų 
pasekmės pradeda jau apsi
reikšti. Ir jeigu tie užsipul
dinėjimai ant socialistų ko
operacijų leidžiamų laikraš
čių nesiliaus, tai musų orga
nizacija turės nemaža nu
kentėti.

Sigel-Tšudi

HAVERHILL, MASS.
L. S. S. 144 kuopos vakaras.

Gruodžio 30 d. čionai bu
vo LSS. 144 kuopos sureng
tas vakaras — balius ir te
atras. Nors tai jau ir sena 
žinia, bet geriau vėliaus, ne
gu visai nepaminėjus to va
karo, kuris paliko musų 
žmonių tarpe savo gerus 
įspūdžius.

Publikos prisirinko pilnu- 
tukė svetainė, daug buvo ir 
svetimtaučių.

LSS. 64- kpos artistai iš 
Lawrence’o sulošė veikalą 
”Salamono Sapnas”. Veika
las iš 1905 metų revoliucijos 
atsitikimų, parodantis kan
čias žmonių kovojusių už 
žmonių liuosybę, ir carizmo 
žvėriškumus link laisvės 
karžygių — gana giliai su
judina mąstantį ir jaučian
tį žmogų. Gerai atvaidin
tas veikalas padarė į publi
ką gilų įspūdį, ką liudija ra
miausias užsilaikymas lai
ke lošimo. Be to teatro bu
vo da ir įvairių juokų, o pa
skui šokiai iki vėlybai va
landai nakties.

Nors įžanga buvo tik po 
15 ir 25 c., tečiaus įplaukė 
tiek, kad apsimokėjo visos 
išlaidos ir da gryno pelno 
kuopai liko $16.31?

Sausio 7 d. LSS. 144 kuo
pa turėjo savo mitingą, ku
riame prisirašė 4 nauji na
riai. Kuopa vis auga ir sti
prėja. Sekantiems metams 
valdybon išrinkti veiklus 
draugai, tat tikimasi, kad 

kuopa da geriau bujos.
Sausio 21 d. įvyko LSS. 

144 kuopos surengtos pra
kalbos. Kalbėjo d. J. Ne- 
viackas iš Worcesterio.

, Lai gyvuoja darbininkų 
vienybė ir susipratimas.

Lietuvis.

ir Sūnų Draugija.
Iki šiol čia buvo tik viena 

vyrų draugystė po vardu 
Šv. Juozapo. Ši draugija 
jau gana didelė ir pasitu
rinti. Galima sakyti, kad ji 
pirmeiviška ir niekad nepa
silieka kurčia musų progre- 
syvio gyvenimo reikalams.

Nesant čia lietuvių kuni
gui, žmonės gana sutikime 
gyvena ir progresuoja. Ta
tai parodo susitvėrimas 
naujos mišrios draugijos, 
būtent Lietuvos Dukterų ir 
Sūnų Dr-tės. Užsimezgė ji 
per Naujus metus, o 14 d. 
sausio surengė prakalbas.

Kalbėjo d. J. B. Smelsto- 
rius iš Bostono.

Kad pavyzdžiais išaiški
nus žmonėms kaip daug jie 
bereikalingai išleidžia ska
tikų ne savo naudai, bet tan
kiai savo vargo ir tamsumo 
palaikymui, kalbėtojas pa
vyzdžiui nurodė ir parapi
jas, kurios reikalingos tik 
tėvelių naudai. Tūlos ma
tyt labai dievuotos moterė
lės vedamos tos, kuri kaip 
susirinkimo vedėjas paskui 
pasakė, pati apgavo kunigą, 
neužmokėdama reikalingos 
mokesties, turbut pabūgo, 
kad kalbėtojas nepradėtų 
apie jų griekelius pasakot, 
pašoko ir rėkaudama išbė
go. Kitos, kurios vadina
mos davatkos buvo sukilu
sios, atgal susėdo ir paskui 
gėdijosi to savo bereikalin
go išsišokimo.

Kalbėtojas savo malonia 
kalba po tos tūlų musų mo
terėlių „revoliucijos” taip 
užžavėjo publiką, kad jam 
pabaigus gana ilgą prakal
bą nieks nenorėjo judintis 
iš vietos, bet butų sėdėję ir 
klausę prakalbos, kad ir da 
tris valandas.

Prie draugystės prisira
šė 6 nauji nariai.

Tariame nuoširdų ačiū 
kalbėtojui už jo gražią pra
kalbą ir publikai, kuri užsi
laikė ramiai. O toms musų 
moterėlėms, kurios bereika- 
lo išsišoko, patariama ki
tusyk išklausyt prakalbos 
iki galo ir tik paskui pasa- 

. kyt ar kalbėtojas tiesą sakė 
ar melavo. Nes išsišokimas 

įtik pačiam išsišokusiam pa
daro sarmatos.

Prakalbose buvęs. 
NASHUA, N. H.

L. S. S. 192 kuopos vakaras. 
. Sausio 13 įvyko LSS. 192 
kuopos surengtas vakaras. 
Scenoj statė veikalą „Kerš
tinga Meilė”. Aktoriai, 
kiek mums suprantama, sa
vo užduoti atliko kuogeriau 
šiai. Kaip iš darbo žmonių, 
tai geresnio atvaidinimo ir 
negalima reikalauti. Po te
atro buvo šokiai.

Publikos buvo nemažai ir 
kuopai liko pelno $13.70. 
Žmonės išsinešė gerus įspū
džius.

Abelnai čia žmonės tik ir 
laukia socialistų parengto 
vakaro, nes žino, kad apart 
šokių jie parengia šį bei tą 
ir iš dailės. Pažymėtina, 
kad iš biznierių daugiausiai 
remia darbininkišką, judėji
mą J. Akstienas (jis laiko 
saliuną). Ir šį kartą jis dau
giausiai tikietų išpardavė. 
Lošime dalyvavo jo 8 metų 
sūnūs.

Dabar LSS. 192 kuopa jau 
tvirtai stovi. Savo kasoje 
turi 30 dol. pinigais ir už 8 
dolerius literatūros.

Norėčiau paminėti buvu
sį savo draugą S. Zavadską. 
su kuriuo atvykę iš Lietu
vos pradėjova čia darbuotis 
ir sutvėrėm LSS. 192 kuopą 
Dabar tasai žmogus likęs 
socialistų priešu, kad šaudc 
tai šaudo per „Ateitį” iš sa
vo tuščios kanuoles į save 
buvusius draugus. Mat kaip 
nors stengiasi apkurtint sa 
vo sąžinę, kuri jam nuolatos 
primena nupuolimą. Ar ne-

ties kokiu vyčiu. Vis būti 
garbingiau, negu dabarti 
niu renegatu be pozicijos.

L. D. L. D. 42 kuopa ir
gi stiprėja ir auga. Jau tu
ri 43 narius. Vadinas, dar
bininkiškas susipratimas 
kyla, nežiūrint kaip to ne
geidžia panašus Zavadskiui 
asmenįs.

Karolius Barauskis.

TORRINGTON, CONN.
Draugo Pruseikos 

prakalbos.
Sausio 14 d. čionai įvyko 

LSS 240 kuopos surengtos 
prakalbos. Kalbėjo d. L. 
Pruseika iš Brooklyno. Jo 
agitatyviška ir aiški pra
kalba padarė publikoj gilų 
įspūdį.

Kalbėjo dviejais atvejais 
—pirmu atveju apie kapita
listų darbavimąsi ir orga- 
nizavimasi savo interesų 
reikalais, ir darbininkų 
miegojimą ir laukimą keptų 
karvelių ir dangaus. Kaip 
vieniems jų už visokias šu
nybes, taip kitiems už apsi
leidimą kalbėtojas pasakė 
daug teisybės žodžiu. Ra
gino darbininkus skaityti ir 
patirti savo padėjimą. Ant
ruoju atveju kalbėjo apie 
karę.

Aukų prakalbų lėšoms 
padengti susirinkusieji su- 
aukavo $7.35. Literatūros 
išparduota už $3.00. "Lais
vę” užsirašė 7 ypatos. Prie 
kuopos prisirašė 4 nauji na
riai.

Be to susitvėrė L.D.L.D. 
kuopelė, kurion susirašė 10- 
tis narių, užsimokėdami 
metinę mokestį. Kuopa iš
sirinko jau ir savo valdybą. 
Taigi prakalbos atnešė gra
žių rezultatų.
Musų spertelių tamsumas.

Kuomet susipratę bei su- 
siprantanti musų broliai 
darbuojasi su pasišventimu, 
kad prasklaidžius žmonių 
tamsumo ukus, didelė musų 
žmonelių dauguma miega 
tamsoje, o taip vadinami 
"sportai” turbut neišmany
dami kuo geresniu atsižy
mėti, paprastai rodo savo 
didvyriškumus prie bačku
tės, katras daugiau gali 
raugalo išgert, o paskui 
katras greičiau pataiko ki
tam galvą perskelt.

Tie tai gaivalai vietoj at
eiti į prakalbas paprastai 
susirinkę prie bačkutės pa
darė karę, susiskaldvdami 
galvas, nubukindami nosis 
apsilupinėdami ausis. Nu
gabenti belangėn, užsimo
kėjo $12.35 ir dabar juodom 
akimis ir apraišiotom nosi
mis vaikščioja, kaip sulyti 
viščiukai, laukdami progos, 
kad vėl pasidarius sau tą 
patį.

Daug reikia darbo iki 
tuos sutvėrimus civizuotais 
žmonėmis galima bus pa
versti. F. Grigas.

NIAGARA FALLS, N. Y. 
Delei kun. Kasakaičio ir 

Bielskio prakalbų.
„Keleivio” 50-tam nume

ryje pereitų metų man teko 
pastabėti iš musų miesto ži
nutę, po kuria pasirašo tū
las p. Ateivis. Jisai ten ra
šo, kad kun. Kasakaitis pri
siuntė vienam parapijos ko
miteto nariui plakatų ir lie
pė surengti prakalbas. Ta? 
netiesa. Kun. Kasakaitis 
nrisiuntė plakatų ne vienam 
komiteto nariui, bet trim 
darbštiems vyrams, kurie h 
nurengė prakalbas.

Taipgi netiesą p. Ateivi' 
''ašo, buk toks kunigo sau 
vališkas pasielgimas, nepa 
'įtarimas su visu parapijo 
komitetu, įžeidęs ir žmone 
r komitetą ir buk buvę nr 
arta kunigų salėn neleist’ 

tik kada jie atvažiavo auto 
mobiliuje, tai po tūlų ginčų

Kodėl Dievas tyli?
Bus jau daugiau kaip 

2,000 metų, kuomet dievai 
kalbėdavosi su žmonėmis, 
ar bent pasirodydavo jiems, 
kad jie neužmirštų, jog yra 
dievai. Šiandien mes gir
dim jau tik Dievo agentus 
bei menedžerius rėkaujant 
ir meluojant žmonėms, buk 
buvo tokie laikai, kada Die
vas darydavo stebuklus.

Bet šitoms kunigų pasa
koms nevisi nori tikėti. Ku
nigai negali žmonių pertik
rinti ir kas kartas vis pra
deda atsirasti daugiau be- 
tokius per pamokslus ir 
šmeižia savo laikraščiuose.

Bet argi čia tie žmonės 
kalti, kad jie netiki. Jei 
netiki, nes nemato Dievo. 
Todėl musų kunigėliai pada 
rytų tūkstantį kartų geriau, 
kad vietoj keikus ir nieki
nus bedievius (juk ir grie- 
kas keikti!), jie kreiptųsi 
pas Dievą ir paprašytų jo 
kad jis ateitų ant žemės ir 
pasirodytų žmonėms. Di
deliems bedieviams tegul 
duotų ir savo barzdą pačiu- 
pinėt. Visi atsiverstų!

Formalumo delei, aš pa
darysiu Dievo menedžeria
ms daugiau kanktetį įneši
mą: sušaukit į Niagara 
Falls visuotiną bedievių sei
mą. Parsikvieskit visaga- 
jiems. O kad jie įtikė- 
lį Dievą ir parodykit jį 
tų, jog tai yra tikrai 
Dievas, tegul jisai padaro 
stebuklus; tegul jis padaro 
taip, kad Niagaros vanden- 
puolio vanduo eitų iš apa
čios viršun. Vietą šito
kiam seimui aprinkit arti 
kapinių ir tegul visų bedie
vių akyvaizdoje Dievas pri
kelia visus numirusius.
Padaryt tas visai nesunku, 

o milionai žmonių, kurie 
dabar neina bažnyčion ir 
kurie visai netiki, jog yra 
Dievas, butų atversti ant 
gerojo kelio. Visi žmonės 
liktų katalikais, visi prisira
šytų prie parapijos visi tik 
neštų kunigams penkines 
ir bučiuotų jiems rankas. 
Džiaugtųsi ir Dievas ir ku
nigai su gaspadinėmis. 
Argi neužsimoka tad tokį 
seimą sušaukti?

Senovės teologai juk ne
buvo mokytesni už dabarti
nius Dievo reikalų vedėjus. 
Beabejonės, 2,000 metų at
gal jie ir skaityt nemokėjo, 
o betgi nuolatos su Dievu 
kalbėjosi, nuolatos daryda
vo stebuklus. O juk Die
vas nepersimainė. Šven
tam rašte yra parašyta, kad 
jis "koks buvo iš pradžios, 
toks bus visados ir per am
žių amžius amen.” 
. 'Jeigu tas viskas tiesa, tai 
ir šendien Dievas turėtų pa
sirodyti žmonėms ir pada
ryti keliatą stebuklų. To
dėl reikia tik sušaukti didelį 
bedievių mas-mitingą ir 
pakviesti tenai Dievą.

Prof. Gnaibo.

%



Pasikalbėjimas
Maikio su Tėvu
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PRIRODYMAS, KAD 
KUN. BARTUŠKA 

MELUOJA.
Mes jau rašėm, kad kun. 

Bartuška meluoja klerikalų 
ir tautinikų laikraščiuose, 
buk LŠF. pirminkas adv. 
Gugis šmeižė prieš Raudo
nąjį Kryžių tas draugijas, 
kurioms Amerikos klerika
lai nori siųsti surinktus Lie
tuvių Dienoje pinigus. Da- 
bargi kun. Bartuška tą savo 
melą klerikalų laikraščiuo
se da pakartojo. Jisai sa
kosi matęs Raudonojo Kry
žiaus raštinėj drg. Gugio 
laišką ir tvirtina, kad d. Gu
gis tikrai šmeižia „Švedu 
Komitetą,’’ „Vilniaus Ko
mitetą” ir Friburgo Komi
tetą.

Kad parodžius visuome
nei. jog kunigas meluoja be 
jokios gėdos, mes čia paduo
dame dukumentus.

Lapkričio 8 d., 1916 m., 
Raudonojo Kryžiaus direk-

tiekė Prūsijai, išmokėdama 
karišką atlyginimą.

”Bet—šaukia Vanderval
de—ar galime leisti prieši
ninkui garbingai išsinešdin 
ti iš Belgijos, kurioj paliks 
sunaikinimas ir griuvėsiai; 
iš fabrikų išplėštos mašinos 
ir išgabenta žalioji medžia
ga; 20 tūkstančių sunaikin
tų triobų; valstybės skolą 
padidinta dviem miliardais; 
Dinaut, Vise, Termonde su
deginti; Leodijos (Liege) 

__ ____ ____ ; griuvesios; 
Flandrijos bažnyčios ir ki
tos istoriškos triobos paver
stos į pelenų krūvas.’

"Brangus drauge Van- 
! Nėra pinigų,

is located in Vilna, I have 
already written to you in 
detail in a previous letter, 
to which I beg to refer.— 

”As to the General Lit
huanian Relief Committee 
in Vilna, it is apparent that 
you have been misinformed. 
There is no society in Vil
na of that name, būt there 

lies may be safely and ex- is or was a Society for the 
peditiouslv sent forwad.

”0ur information con- 
cerning the committee in 
Fribourg, Switzerland, 
vvhich works for Lithua- j rograd, at the time the Ger- 
nian prisoners, is too mea- mans occupied Lithuania, 
ger to enable us to make ūse and there called them- 
of its help. If it is thought selves the Centrai Com- 
wise to send any contribu- mittee, vvhich you mention 
tion to this committee, vve Į under the heading of ”Mos- 
shall be grateful for addi- 
tional information in re
gard to its officers and its 
methods of procedure.”

Vadinasi,
Kryžiaus direktorius rašė 
d. Gugiui net du syk, prašy-

cerned. Undoubtedly the 
committee in Stockholm is 
more closely informed as to 
the efficiency and equip- 
ment of the committees in 
Vilna, Petrograd, etc., than 
we are, and is more fami- 
liar with the proper chan- 
nels through which contri- 
butions of money or supp- l

Relief of Lithuanian War 
Sufferers, whose president, 
\vith a number of its mem- 
bers fled from Vilna to Pet-

M. Hllquito Atsakymas.
”Į Mano nuomonę apie 

kariškus atlyginimus, pa 
skelbtą ”New York Times” 
dienraštyj, atsakė Belgijos 
senatorius d. Henris La 
Fontaine ir Belgijos minis
terijos narys drg. Emilius 
Vandervalde. Abu jie pri
klauso įžymiausiems Euro
pos socialistams, daug turiu 
jiems pagarbos ir simpati
jos. Jų kritiką skaičiau la-
bai atydžiai ir su didžiu pa- j unfvers-tetas 
sitenkinimu. Jiedu tečiaus L 
neįtikino manęs, jog mano 
pažiūros klaidingos.

„Vandervalde paskirsto
kariškus atlygimus į ’baus- derValdef
minius’ ir Atitaisomuosius’.; kuriais galima butu atmo- 
Bausmmiam atlyginimui d. kėti už SUnaikinimus, da- 

! Vandervalde yra priešingu, bartinės karės padarytus, 
reikalauja vien ^atitaisomo- jęėra užtektinai pasaulyj 

tautų Užmokėti'

cow and Petrograd” in your 
enclosed list of Committees. 
lt does not appear from 
your I___ ,__  _______
enciuseu ust, \vho the of-į tokie paskirstymai 
ficers of this Vilna Comit- taisyklėse yra taipjau blo- 
tee are, būt glancing over gu, kaip ir kriminalėse tai- 
the list of its members, as syklėse padalinimas prie-

Raudonojo epciosed list.
letter, nor from the !J° atlyginimo. Manau, kad

' 1 J 1 • "I • . • , , pinigų, kad jais galima butų 
_L._J._tj už sunaikintus 
turtus ir milionų žmonių 
gyvastis bei kančias ir var
gus našlių ir našlaičių.

> viso 
(civilizuoto gyvenimo sunai-

I

I submitted to me, I can posi-; monių į baudžiančias ir at-. Akyvaizdoje baisaus
1 tivelv sav that at least two grasinančias. — Visi kariš- civįHzuoto gyvenimo ~___

‘ ' ki. atlyginimai teorijoje yra kinimo geriau nekalbėkime

torius p. Bicknell parašė d. damas, kad jis^pasakytų sa 
Gugiui šitokį laišką:

„It has been represented 
to us that possibly a portion “į 
of the relief fund should be 
sent to the Lithuanian Co
mmittee in Petrograd, whi- kį ■ 
ch is giving attention to. , 4

Gugis parašė 23 lapkričio 
Raudonojo Kryžiaus direk
toriui šitokį atsakymą:

I ”Answering your kind

ivo nuomonę apie tas drau
gijas bei komitetus, ku
riems klerikalai nori siųsti 
pinigus. Tas tik parodo, 
kad Raudonojo Kryžiaus 
vedėjai klerikalais nepasiti-—Apie tai aš nesu, šiur, 

vaike.
—Matai, tėve, tu jau abe- ngedv uVhuanfan* refuffees * šituos paklausimus d. joji, ar juodveidis turi du- n J ^thuaman refugees n„m.c 

šią. Tuo tarpu jis yra da 
žmogus. Daug juodveidžių 
yra net katalikų, nors Afri
koj pasilikę juodveidžiai te
bėra da laukiniai ir savo 
kultūra mažai kuo skyriasi 
nuo beždžionės. Bet yra da 
ir žemesnių laukinių už 
juodveidžius. Tarp Austra
lijos laukinių galima atrasti 
dar tokį žmogų, kurį pasta
čius šalia beždžionės tu, tė
ve, vieno nuo kito jų neat
skirtum. Šalia to laukinio 
galima pastatyti truputį 
augščiau išsivysčiusį, prie 
šito dar truputį tobulesnį, 
ir taip laipsniškai galima 
prieiti prie civilizuoto žmo
gaus. Susidarys retežis, 
kur iš vieno galo bus bež
džionė, o iš kito galo gali 
būt kad ir kun. Struckus. 
Vienas į kitą jiedu bus visai 
nepanašus; bet jeigu imti 
šitą retežį iš eilės po porą 
žmonių, tai skirtumas tarp 
jų bus toks mažas, kad net 
ir tu pripažintum, jog vie
nas kitam jie gali būt bro
liai. Bet sulyg tavęs, bež
džionė dūšios neturi.

—Nausa.
| —Tau rodos, kad dūšią
turi tik žmogus.

—Jessa.
—Tuomet išeina, kad iš 

vieno galo toj žmonių eilėj 
dūšia yra, o iš kito galo, kur 
stori beždžionė, dūšios da 
nėra.

—Žinoma, kad taip.
__ __  ______ ___ __  —Jeigu taip, tai ar gali, 
kaulus, kurie parodo, kad tėve, pasakyti, nuo katros

—Tegul bus pagarbintas..
—Sveikas gyvas, tėve. Kas 

naujo?
—Maike, aš noriu, kad tu 

man da daugiau papasako
tum apie žmogaus atsiradi
mą. Aš noriu būt šiur, ar 
aš paeinu iš monkės, ar ne.

—Aš tau anąsyk aiškinau, 
tėve, kad atrasti žemėj su
akmenėję kaulai, parodo, jog 
200,000 metų atgal žmogus 
išrodė visai kitaip, negu da
bar. Pas jį nebuvo dar išsi
vysčius kakta. Galva buvo 
plokščia, žandai išsikišę, 
virš akių buvo dideli guzai. 
Visa tai parodo, kad jis bu
vo daugiau panašus į bež
džionę, negu į šiandieninį 
žmogų. Tie kaulai yra su
dėti Bonno miesto muzėjuj 
ir juos gali matyt tenai nors 
ir šiandien.

—Bet aš, vaike, skaičiau 
kunigo Struckaus moksliš
ką straipsnį „Drauge” ir jis 
tenai labai išbara tuos, kas 
tam tikt ’

—Kunigas Struckus gaii 
rašyt kas jam patinka, tėve, 
bet mokslas parodo visai ką 
kitą.

—Tai kodėl tu, Maike, ne
nori tikėt kunigui? Juk ir 
jis mokytas vyras.

—Aš jam netikiu todėl, 
kad jis kalba tuščiais žo
džiais, neparodo jokių fak
tų. Tuo tarpu gi mokslas 
stato faktus, kurių užginčyt 
jokiu budu negalima. Pa
vyzdžiui, kunigas tau tvir
tins, kad Dievas sutvėrė 
žmogų ant syk tokį, koks jis 
yra šiandien, o mokslas pa-| 
kiš tau senovės žmogaus

i

in Russia, and another por
tion for the help of Lithua
nian prisoners of war in the, 
prison camps of Germany. ‘ _
I should appreciate an ex- letters of the eight and 

įpression of your riews upon tenth instant, I beg to say: 
this matter of devoting a; 
portion of the relief fund to 
the refugees in Russia and 
the prisoners of war in Ger
many. Further, I would 
appreciate an expression of 
vour riews as to the wis- 

|dom of sending a large part 
of the funds collected to the 
Lithuanian Committee in 
Stockholm, leaving to the 
discretion of that commit
tee the selection of the local 
agencies through which the 
actual disbursement of the 
funds may be accomplish- in Petrograd; he named the 
ed.„ " “ “ - -- - -

Dviem dienom vėliau, iO 
lapkričio, jis jam vėl rašė: 

„The American Red 
Cross desires to select com
mittee in Europe for the 

! disbursement of these 
funds which will have the 
approval of all important 

įgroups of Lithuanians in 
the United Statės. I am en- 
closing herewith a memo- 
randum concerning the 

; Lithuanian relief commit
tee in Europe, so far as we 
have information in regard 
to them. You are reąuest- 
ed to adrise us which of 
these commettees may most 

Ariselv be entrusted with 
the important duty of re- 
ceiring and properly distri- 

tas žmogus buvo panašus Į pietos dūšia tenai praside- thefed°(><Js°.r
beždžionę. Kam _ tu tikėsi, da • . . į „Wp sh' H )lk. ¥nu- oni.

I

”The Lithuanian priso- 
ners or war in Germany, in 
my opinion, are deserving 
favorable consideration by 
the American Red Cross, 
and I would recommend 
that a portion of the Lith
uanian collections be devot- 
ed to their relief.

”The Lithuanian Com- 
mittee in Stockholm, ac- 
cording to the best infor- 
mation, is a creation of Mr. 
Martin Ichas, the President 
of the Centrai Committee

I President of said Stock
holm Committee, and plac- 
ed two Lithuanians from 
the Centrai Committee to 
work for this Stockholm 
Committee. This Stock
holm Committee has never 
been kno\vn to be a relief 
Committee, būt was intend- 
ed to be an agency for the 
purpose of tracing refugees 
and establishing communi- 
cation between the people 
in the war zones and their

tėve: ar tuštiems kunigo žo- —Aš, vaike, nesuprantu,
džiams, ar mokslo faktams? ką tu kalbi.
—Tai tu, Maike, sakai,
kad žmogus šiur monkei gi- Įsivaizdink sau

• - A | v . w. -mine?

tėve: ar tuštiems kunigo žo-

of the people mentioned as J . v . - - -
members have no conection atlyginimais už kares pada- 
vrith the said Committee. — i rytus nuostolius. Praktiko-

„The Lithuanian progre- > gi bausmė uždėta perga- riau 
sive people of America are lėtojo ant nuveiktojo, stip- 
not in favor of the Centrai resnio ant silpnesnio yTa ir 
Committee in Vilna and visuomet tatai bus daroma 
Petrograd for the principai 
reason that the said Com
mittee, as is plainly seen 
from its own reports, de-į 
votes a great part of money j 
contributed for relief work 
to purpose altogether fo-( 
reign to such relief work, e.' 
g., to establishing and' 
maintaining high schools,; 
publishing newspapers, etc., 
and it is well known that 
the very first contributions 
sent from America for the! 
relief of war sufferers, |
were supplied bv this Com- . ., . • x , .
mittee not to šuch relief, “JS’
būt to purchasing land in . - - ~
Vilna upon which to erect a mm« «?,us ar n.<«autBelF!-

be jokio atsižvelgimo Į tei
singumą. Kariški atlygini
mai nekuomet nepažabotų 
karingos tautos. Jie visuo
met tik pakursto tautų ne- 
apsikentimą ir nesykį jau 
buvo priežasčia sekančių 
karių iškilimo.

”Vandervalde savo straip
snyje, prieštaraudamas sa
vo norams, pripažįsta vi
siems kariškiems atlygini
mams bausminį charakterį.

” Finansiniu žvilgsniu— 
sako Vandervalde — kariš-

kiną reikšmę. Ar tą atlygi-

ja pataikys pasikelt iš griu
vėsių. Iš kitos pusės — sa-

kas 
Ge- 

riso- 
api-

apie pataisymą to, 
pataisyt negalima.

i stengkimės 
j mis, visą 
! mančiomis 
intikinti 
pragaištingumo tų priežas
čių, kurios pagimdo karės 
tarpe tautų ir neša joms 
mirtį ir sunaikinimą!”

Ir nežiūrint to pasibaisė
tino sunaikinimo, kokį karė 
padarė, nežiūrint tų neuž
mokamų nuostolių, kokius 
ji padarė ne vienai tautai 
bet visoms kariaujančioms 
tautoms, o išdalies ir neut- 
ralėms valstybėms, į vokie
čių pasiūlymą baigt tą pasi
baisėtiną karę, sąjunginin
kai ir pati Belgija tarp jų 
užreiškė, kad reik varyt to
liaus tą patrakimo darbą.

Teisingai d. Hillųuit sako, 
kad ažuot statyt reikalavi
mus kaltininkui atlygint už 
karės padarytus nuostolius, 
socialistų pareiga intempt 
visas savo spėkas ir reika
laut užbaigimo;bendro šau
ksmo balsu apsupt visą pa
saulį ir nubudint iš baisaus 
pašėlimo žmoniją, nurodant 
jai priežastis, kurios pagim
do kares.

pasaulį 
pastangomis 

žmoniją link

manual training school.—
„Ali which I have stated ko Vandervalde — atlygini

mo klausimas turi didelį 
i reiškimą moraliu žvilgsniu, 
i Svarbu yra žinoti, ar sulyg 
j tautų teisių, panašiai kaip 
■ir asmens, tasai, kas liuosu 
Į noru padarė kitam skriau- 
|dą neprivalo atsiteist už 
skriaudą?

”Jeigu Belgija gali atsi- 
kelt iš griuvėsių be pagel- 
bos vokiško aukso (o pat
sai asmeniškai esmi įsitiki
nęs, kad be to aukso ji gali 
atsikelt geriau negu su juo) 
gi pats atlyginimas remia
si principu atitaisyti pada
rytas skriaudas, tai toks 
atlyginimas tikrenybėje 
yra niekuo kitu, kaip tik 
bausme, ką Vandervalde ne
vadina bausminiu atlygini- 
nimu. Bet yra da kitos 
priežastįs, dėl kurių socia-

above is evidenced by 
ample proofs at my disposi- 
tion, is known from the re- 
ports of the Centrai Relief 
Committee, and from the 
reports of persons who 
hove recently come from 
Europe to America, among 
whom I mention Mr. And
rius Bulota, who was a 
member of the second and 
Third Russian Durna, and 
is known troughout Russia 
as the leader of the labor

SKANDINA VIJOS SO
CIALISTAI PAREMIA 

AMERIKOS SOC. 
SUMANYMĄ.

relative and friends. In this g^Jn.5e DlT,a,’_.and 
it failed and soon after its 
establishment this Com
mittee annuonced in Lit
huanian newspapers that 
its work was not successful, 
that it had liąuidated and 
that people in search of 
friends or relatives may 
aply thenceforth to the 
Spanish Embasy. — That 
this Committee is practical- 
ly a branch of the Centrai 
Committee in Petrograd is

I Jungtinių Amerikos 
Valstijų Socialistų Partijos 
paduotą sumanymą, kad su
šaukus Tarptautinį socia
listų kongresą Haagon, Eu
ropos socialistų, ypač neut
ralių šalių, partijos atsilie
pė pritardamos. Ameri
kos Socialistų Partijos ini
ciatyvą parėmė Skandinavi
jos valstybių socialistišk?s 
partijos, kaip tai Danijos, 
Olandijos, Švedijos ir Nor
vegijos. Gauta atsakymai 
ir iš kitų šalių socialistų. 
Tarptautinės Biuras, regis, 
taipgi pritars sumanymui ir 
nuskirs vietą ir dieną tam 
suvažiavimui. Kopenha
gos soc. dienraštis Social- 
Demokraten” sako kad yra 
geras prospektas, jog soci
alistų tarptautinį suvažiavi
mą galima bus sušaukti, 
nes reikalingumas jo taip 
didelis, kad tikimasi, jog 
jam pritars ir kariaujančiu 
valstybių socialistai.

Kaip pereitame „Kelei
vio” numeryje rašėm Ame
rikos Soc. Partija propo- 
nuoja, kad soc. tarpt, suva
žiavimas butų sušauktas 3 
d. birželio, o suvaž. viršiau
siu uždaviniu Am. S. P. sta
to kovą už taiką ir Tarp
tautinės atgaivinimą.

Žemaitė, who is well known 
as a Lithuanian writer, 
both of whom are now in 
America collecting funds 
for the Lithuanian War 
Sufferers.

”As to the two Commit
tees, lašt mentioned by you, _______
viz: The Society Globa in Hstai privalo būti priešingi 
Petrograd and The Lithua- kariškiems atlyginimams, 
man Committee with head- Atlyginimus juk nemokės 
ųuarters m Freiburg, I kalta valdžia, bet gyvento- 
would say that the former, jaį nuveiktos valstybės, kad

”We should likę your opi- 
nion further as to the wis- 
dom of sending all contri- 
butions to the neutral com- 
mittee in Stockholm, per- 
mitting that committee to 
exercise its own judgment 
as to the method of distri- 
bution. This would great- 
ly simplify the task, so far 
as we in America are con-

—Aš tau atkartosiu, tėve.
ilgą eilę 

, žmonių. Ji prasideda nuo ci- 
—Ne aš tą sakau, bet pa- vilizuoto žmogaus, daleiski- 

tįs žmogaus kaulai. Ir kuo n}e» n^o kun. Struckaus, ir 
toliaus mes eisime žmogaus e^na v^s žemyn iki pat bez-

■ į' džionės. Dabar pasakyk, 
kaip tu manai, tėve: ar 
kiekvienas asmuo toj eilėj 
turi dūšią?

—Aš tau sakiau, vaike, 
kad monkė negali turėt du
sios.

—Na, o kaip tas laukinis 
australietis, kuris stovi ša- 

: lia berdžionės ir veik niekuo 
nuo jos nesiskiria—ar jis 
turi dūšią, ar ne?

—Aš nežinau.
—O matai, jau tu abejoji. 

Jau tu nedrįsti pasakyti, 
kad tas laukinis neturi dū
šios. O vienok jis savo pro
tu, savo dvasia nei kiek da džionei giminė.

pėdomis atgal, tuo prastesni 
bus jo kaulai, tuo arčiau jie 
stovės prie beždžionės. Ga- 
lų-gale žmogaus pavidalas 
visai išnyksta. Reiškia, jisai 
pereina jau į tokį gyvūną, 
kurio žodžiu „žmogus” jau 
nebegalima vadinti.

—Aš, Maike, nelabai no
riu tam tikėt. Jeigu žmo
gus butų išsivystęs iš mon
kės, tai jis neturėtų dū
šios.

—O kaip tau rodos, tėve, 
juodveidis turi dusią, ar ne?

—Turbut tu, vaike, nori 
pasakyt nygeris.

—Taip.

«

nesiskiria nuo beždžionės ir 
gali būt, kad jisai yra da ne- 

i tolimas jos giminė. Taigi 
pasirodo, kad kartais ir dū
šią turėdamas žmogus gali 

! būt beždžionės ainis.
—Taip nekalbėk, vaike, 

ba tas užgauna katalikiškus 
mano jausmus.

—Gerai, tėve, šį kartą aš 
daugiau tau nekalbėsiu. Ki- 

1 tą syk aš tau ir faktą paro
dysiu, kad žmogus yra bez-

very plainly seen from re- the Society Globa, <_
ports of the Centrai Com- itself to the care for Lithua- mėjusios valstybės valdžiai, 
mittee.—

„You undoubtedly

devotes atsiteist skriaudas karę lai-
. . . , . mtjuoivo vaicujuvo v alučiai,

man exiles and iš deserving Atlyginimą turi užmokėti
„You undoubtedly are °f, all. fu P 11 -Can /-get‘ l žmonės formoje augštų už- 

aware that there are two the Lithuanian Com- dėtų ant jų valstybinių mo-
factions of Lithuanians in- J hav! kesčių,
terested in relief work: 
The Clerical-nationalists, 
represented by the Petro
grad Centrai Committee, 
and the Progressive People, 
and as the Stockholm Com
mittee was established by 
Mr. Ichas, the President of 
the Centrai Committee, it 
is obvious that the Stock
holm Committee is far from 
being a neutral body and is 
merely another Clerical- 
Nationalist organization.—

’Tn regard to The Lit
huanian Society for Legal 
and Agricultural Aid, which

Atlyginimas tam-
no information, do not pa nuosavybe ne laimėju- 
know of the existence of sjos valstybės žmonių, bet

;such a Committee and can 
express no views regard- 
ing it.”

Apie šitą laišką kun. Bar
tuška ir kalba. Tai kurgi 
čia skundimas, kur šmeiži
mas? Vienai tų draugijų, 
būtent „Globai”, 
pritaria. Apie Šveicarijos 
„Lituania” Amerikos lietu
viai veik nieko nežino ir d. 
Gugis taip apie ją ir pasakė. 
Teisingesnių ir bešališkes- 

, nių informacijų nieks nebu- 
' tų galėjęs duoti.

tos valstybės valdžios ir tie 
pinigai bus greičiausiai su
vartoti sustiprinimui apsi
ginklavimo ir sustiprinimui 
valdžios vyšpatavimo ant 
žmonių. Penki miliardai 

j, frankų, kuriuos Francuzija 
net labai užmokėjo, kaipo karišką 

atlyginimą Prūsijai po 1871 
metų karės, nemaža prisidė 
jo prie sutvėrimo vokiškos 
militarės sistemos, 
dabartinė karė išdalies 
finansiškai palaikoma 
auksu, kurį Francuzija

Net 
yra 
tuo 
pa

0



Klerikalai monopohzuo- 
ja Lietuvių laikraščius.

Pasirodo, kad klerikalai 
turi padarę suokalbį mono
polizuoti (paimti į savo ran
kas) lietuvių laikraščius.

Chicagos ”Kataliką” ku
nigai jau nupirko. Dabar jie 
derasi jau "Lietuvą ir nėra 
abejonės, kad ją taipgi nu
pirks.

Šiomis dienomis vėl buvo 
pastatyta ant pardavimo 
So. Bostono "Ateitis”. Ku
nigai tuojaus ir čia šoko. 
Įsiūlė jau $4,500. Bet tūli 
šėrininkai tam pasipriešino. 
Penki jų susidėjo ir paėmė 
laikraštį į savo rankas.

Klerikalai supranta, kad 
kuo daugiau laikraščių 
rems jų politiką, tuo stipre
snė bus jų pozicija._____

Kaip tik priešingai elgia
si Sąjungos socialistai su 
Kapsuku priešakyje. Jie 
norėtų visus savo idėjos 
laikraščius išnaikinti, kad 
liktų tik viena ”Kova”. 
Jiems rodos, kad "Kova” 
tuomet gautų daugiau skai
tytojų ir daugiau butų biz
nio. Dėl biznio tie žmonės 
gatavi papildyt saužudystę.

Vienybė Apsvietos .Darbe.
Lawrence’o lietuviai nutarė 

dirbti apsvietos darbą 
bendromis spėkomis.

Apie 3 mėnesiai tam at
gal, LLD. sumanė išrinkti 
porą delegatų, kad pereitų 
per visas Lawrence’o drau
gijas ir kuopas, paraginda
mas rinkti po porą delega
tų ir sušaukt tų delegatų su
sirinkimą suradimui bu
do, kuriuo galima butų ben
drai visoms draugijoms ir 
kuopoms veikti-rupintis ap
švieta.

Įvykusiam delegacijos su
sirinkime, po visapusiškų 
apkalbėjimų pasirodė, kad 
visas iki šiam laikui veiki
mas buvo grynai partiviš- 
kas, bei partiviškai-agitati- 
viškas, nesuteikiantis žmo- 
nėmsabelnos apsvietos, bet 

tankiausiai savo prakalbose 
užima laiką ne tiek rimtų 
savo partijų principų aiški
nimu, kiek šmeižimų ypatų, 
kas priveda žmones prie ne
apykantos. Įvairių mokslo 
šakų aiškinimui prakalbų 
bei paskaitų kaip ir nebuvo 
rengiama, nes vienai ar ki
tai draugijai ar kuopai abel- 
na apšvieta rūpintis negali
ma—daug lėšuoja. Jeigu 
kokia draugija bei kuopa 
surengia koki vakarą, tai 
tik savo partijos naudai. A- 
belna apšvieta gali užsiimti 
tiktai suorganizuotas visų 
vietos draugijų ir kuopųtuo 
tikslu komitetas, palikda
mas visą Partivišką veiki
mas pačioms sriovėms. Vi
si delegatai išreiškė tvir
tą norą šį sumanymą 
vykdinti. Komitetui duo
tas vardas: Jungtinis Lie
tuvių Draugijų Apsvietos 
Komitetas.

Nors kartą protaujan
čioms galvoms atėjo sveika 
mintis vesti savo vientau
čius iš tamsybės, praskinant 
jiems apžėlusius takus Į 
šviesesnį, blaivesnį gyveni
mą.

Nedėlioj, sausio 7 d.buvo 
surengtos pirmos prakalbos 
šio prakilnaus sumanymo 
paaiškinimui. Principaliai 
kalbėtojai buvo Dr. Mikolai- 
tis ir kun. Mickevičius. Pra
kalbos buvo labai entuzija- 
stiškos. Daugybė žmonių 
grįžo nuo durų, nebuvo vie
tos.

Tą patį vakarą komitetas 
nutarė surengti antras pra
kalbas advokatui F.J. Bago- 
čiui, o vėliaus rengti čielą 
eilę prakalbų ir paskaitų.

Vaidotas.

125,000 METU ATGAL 
AMERIKOJ GYVENO

ŽMONĖS.
125,000 metų atgal ant 

šiaurės Amerikos didžemio 
jau gyveno žmonės. Taip 
tvirtina Floridos valstijos 
geologas E. H. Sellards 
ir profesorius Oliver P. Hay 
kuriedu tyrinėjo atrastus 
andai Floridoj suakmenėju
sius praistoriško žmogaus 
kaulus. Su jų nuomone su
tinka ir kiti tokių dalykų 
žinovai. Minėti kaulai bu
vo atrasti keli mėnesiai at
gal ties Vero, Fla., susimai
šę su mastodono ir kitų gy
vūnų kaulais, kurie senai 
jau išnykę. šeši geologai 
ir antropologai šitą radinį 
tuojaus pradėjo tyrinėti. 
Pilnas jų raportas bus pas
kelbtas ”Joumal of Geolo- 
gy” sausio-vasario nume
ryje. Tuo tarpu išleista 
tik trumpas pranešimas, 
kame sakoma, jog darbas 
da nevisai gatavas, tečiaus 
daug įdomių dalykų jau 
paaiškėjo. Atrasti tame 
pat žemės sluogsnyje kitų 
gyvūnų kaulai parodo, kad 
tas žmogus gyveno vienoj 
su jais gadynėj, o tas žemės 
Sluogsnis susidėjęs 125,- 
000 metų atgal. Tai 
esąs seniausis sluogsnis, ko
kiame tik buvo kada nors 
žmogaus liekanos atrastos.

ATSKAITA
LIETUVOS SELFIMO FONDO 
FINANSŲ SEKRETORIAUS 

Nuo Gruodžio 1. 1916 iki Sausio 1, 
1917.

Gruodžio 1, 1916 balansas $16,353.48.
Per vietos L. Š. F. skyrių nuo įvai

rių rengimų Racine, Wis. .. $100.00
Per K. Jakubką nuo draugiško va

karo pas M. Jakubką. Cicero. III. 8.50
Per P. Latvėna nuo krikštynų t<as 

S. Kanceravičių E. Arlington, Vt. 7.10
Per "Laisvę” iš Collinsville, III. pri

siuntė J. Čebanauskas.............. 11.90
D. J. Alekšis E. Arlington, Vt au

ka $1.00, už money order 3c. į iždą .97
Per Lietuvių Dienos Komitetą nuo 

Benld, III. lietuvių...................... 55.40
Per J. I. Alexį už stampąs $20.00 ir 

tl.00 nepažvmėta nuo ko, nuo A. P. 
L A. 1 kuopa $50.00 Pittsburgh. 
Pa. ............................................. 71.0d

Per "Naujienas” sekančiai: Sve
čiai pas Palionį Chicago, III.. $8.00 
vestuvėse Tamašausko su Pajuodai- 
te Westville, UI. $10.30, lietuviai iš 
E. Hammond. Ind. $5.65. vestuvėse 
Glemzo su Rudauskaite Chicago, m. 
$15.25. prakalbose De Kalb, III. $60.- 
05. vestuvėse Janulaičio su Baigiute 
Collinsville, III. $13.40. V. B. Prank 
Salėm. Ore. $2.00, prakalbose Roek- 
<ord. III. $5.20, vestuvėse Strumskio 
su Batasaite Chicago, III. $17.00, ves- 
tuvese Tumoso su Zakarevičiute Ci- 
cero, III. $15.50. P. Karanauskas Ar
lington, N. J. $1.10, viso ... .153.45

Per F. Juodį nuo Muzikos Myleto- 
•’ų Ratelio vakarėlio Cicero, III. 6. <0

Per P. Kurkulį nuo L. S. S. 1 kuo
jos surinkta Lietuvių dienoje Phila- 
ielphia, Pa. ............................. 91-78

Per vietos L. Š. F. skyriaus pasi
darbavimą nuo St Louis, Mo. visuo
menės ..................................... 300.00

Per K. Gugį iškolektuota čekis iš 
Tananevitz bankos nuo vietos L. Š.

Cicero. III. $150.00. Ukėsų Kliubas 
30 00 ir D’-. Yuška $5.00, viso 175.00

Per krikštynas pas J. Bedalį So. 
loštom. Mass............................... 11.00

Per "Tėvynę” nuo 215 kuopos_ S.
L. A. Poolville, N. Y............. ■ • 25.00

Per "Laisvę” nuo vestuvių t>t 
Tvarijono su V. Ramanauskiute Bin
ghamton, N. Y. $9.00, nuo_ L. S. S. 

uop. Los Angeles, Cal. $15.00 ir G. 
Ueksiunas Gresham, Ohio. $1.00, vi
so ................................................. 25.00

Per "Keleivį" nuo Apsvietos Dr- 
tės susirinkimo Bridgeport, Ct 3.45

Per J. Kavaliauską nuo L. D. K. 
Gedemino Ukėsų Dr-tės Boston, 
Mass........................................       4.75

Per F. J. Bagočių nuo Aline_ P. 
Delano Quincy, Mass.............  5.00

Per K. Tamašiuną nuo baliaus pa
rengto sekančiai: L. S. S. 116 kuopa, 
D. L. K. Keistučio Dr-tė. Pilieti nimo 
Kliubas L. L. Mokslo Draugija. S. 
L. A. 22 kuopa ir D. M. Drauiijos 
Detroit, Mich............................. 210.00

Pfer "Keleivį” nuo susirinkimo pas 
Sadauską Marlboro, Mass.......... 6.50

Per "Naujienas” nuo Dr-tės Dra
mos, Dainos ir Laisvės Englevood, 
Chicago, III. auka $10.00 ir buvo li
kę nuo Lietuvių dienos $1.16, už mo
ney order 10c............................. 11.06

Per C. A. Herman New York, N.
Y. nuo - svetimtaučių .................. 3.25

Per vietos L. S. F. skyrių iš Cam
bridge, Mass............................... 50.00

Per "Naujienas” A. F. Sabeckis 
nuo Kalėdų sueigos pas pp. Ambra- 
ziunus Waukegan, III................ 3.70

Per J. G. Gegužį nuo draugiško va
karėlio pas Vladą ir Benę Vičius So. 
Boston/ Mass................................. 9.35

Per K. Gugį auka nuo Roseland, 
Kensington ir West Pullman, III. lie
tuvių draugysčių .................. 150.74

Per K. Gugį nuo 4 kuop. S. L. A. 
Siuox City. Iowa...................... 10.00

Per "Naujienas” nuo Kalėdų vaka
rėlio pas M. Šlakį Bettendorf, 
Iowa. ............................................. 6.50

Per "Naujienas”: Laimute Chica
go, III. $1.00, krikštynose pas Galmi- 
nus Chicago, III. $4.25, krikštynose i 
pas Diksą Chicago, III. $5.00, vi-1 
so ............................................. 10.25

Per Frank Kavaliauskas auka nuo 
D. L. K. Keistučio Wilkes-Barre, 
Pa................................................... 20.00

Per vietos L. š. F. Montello,

Mas6. .......................................... 50.00
Per "Naujienas” nuo kūčių vaka

ro pas A. Kazlauską Chicago, III. 
$3.75, money order 5c.................. 3.70

Per B. Skerstoną nuo D. L. K. Ge- 
demino Ukėsų Draugijos So. Bosto, 
Mass........................................... 100.00

Per John Barron nuo krikštynų pas
M. Maslauską Collinsville, III. .. 4.00

Viso per gruodžio mėnesį įplau
kė ....77............................. $1,705.05

V- su balansu .......... $18,058.53
m* 1 IŠLAIDOS.

I Rugiui L. Š. F. Pirmininkui iš
laidos už du metu .................. $86.00

K. Šidlauskui išlaidos už du metu
L. S. F. Iždininkui (pp. Gugiui ir Šid
lauskui, tai yra raštynės išlai
dos) .......................................... 134.50

"Laisvei” už 500 konvertų . • 2.00
Už išmainymą privatiškų če

kių .................................................  -27
T. L. Dunduliui L. S. F. Finansų 
Rast, už technišką darbą už du mė
nesiu, Lapkritį ir Gruodį po 
$10.00 .......................................... 20.00

Viso per Gruodį mėnesį išmokė
ta .............................................. $242.77

Sausio 1. 1917 lieka pas L. Š. F.
Iždininką K. Šidlauską .. $17,815.76

Viso įplaukė į L. S. F. iki Sausio
1, 1917 .............................. $32,834.54

L. Š. F. Finansų Rast.
T. L. Dundulis.

Pajieškojimai
SKAITYTOJŲ ŽINIAI

"Keleivio” skaitytojai kada siun
čia pajieškojimą į Redakciją, būtinai 
turite prisiųsti ir tą juostelę, kuri 
užlipinta ant laikraščio su jūsų var
du, neprisiuntua juostelės pajieškoji
mai nebus talpinami.

"Keleivio” Administracija.

VISUOMENĖS ŽINIAI.
Pajieškau Petro Vanagėlio, pasiva

dinusio Peter Wemeir, kuris prieš 5 
nedėlias pabėgo iš Philadelphios, pa- 
siimdams musų automobilių. Auto
mobilius dviem sėdynėm, vadinasi 
"Mercer Raceabout”. Kas apie jį pra
neš gaus 25 dol. atlyginimo. Jis yra

linksmaus budo, daug mėgsta apie 
automobilius šnekėti, šičia tilpsta jo 
fotografija. Kas pažinsit, praneškit 
arba paduokit policijai, nee jis yra 
daug žmopių nuskriaudęs.

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

Pajieškau Franciškaus Rimkaus, 
Kauno gub.,Vilkmergės pav., Salų pa
rap. Punkiškių sodžiaus. Gyvena kur 
tai apie Rochester, N. Y. Turiu la
bai svarbų reikalą 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 dėdės Jono Vičio, antru 
kartu atvyko Amerikon, iš Kauno 
gub., Raseinių pav., Kvedainių mies
to, aš esu Šilalės parap. Rubinavo 
dvaro. Meldžiu atsišaukti ar kas ži
no pranešti. (5)

Jonas Žigaitis
164 Chateauguay st., Montreal, 

Canada.

Pajieškau svainių Marės ir Juzės 
Zvalenckaičių, abi ištekėjusios, paei
na iš Suvalkų gub., Alytaus valse., 
Slabados parap. Jos pačios ar kas 
jas žino malonės atsišaukti. (5)

Alek Minkevičius
Iroųuois Falls., Ont. Canada.

Pajieškau Zabelijos Tvaskaitės, 
Kaiadvario viensėdžio, ir Kazimiero 
ir Andriaus Lukšių iš Mieliškių vien
sėdžio, Subačiaus parapijos. Visi 
Kauno gub., Vilkmergės pav. Kas 
juos žino, teiksis pranešti šiuo adre
su: (4)

Jokūbas Tvaska,
1038 Washington st, Norvood, Mass.

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

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

Pajieškau, brolio Simano Staniulio, 
Suvalkų gub., Mariampolės pav, 
Balbieriškio valsč. Aš esu kątik atvy
kusi iš Lietuvos ir meldžiu jo kaip 
ir kitų savo pažįstamų ir giminių at
sišaukti. Turiu jiems daug svarbių 
žinių. (4)

Rozalija Viktaravičienė
1544 Broadvray Avė, Grand Rapids, 

Mich.

Pajieškau draugo Jono Skarupsko, 
Kauno gub, Vilkmergės pav. Buko
nių parap, Rukuizų kaimo. Turiu 
svarbų reikalą ir meldžiu atsišaukti. 

Jonas Ivanauskas
1395 East 33rd st, Cleveland, Ohio.

Pajieškau draugų: Juozapo ir Izi
doriaus Urbučių, Kauno gub, Ra
seinių pav. Eržvilko parap, Plėkių 
džiaus. Meldžiu atsišaukti.

Petras Bajorėnas,
111 Washington st, Worcester, Moss.

Pątiettau draugą ir pnflrtaiM, ai 
era Kauno gub. ii Panevėžio miesto, i 
ką tik atvažiavęs j Ameriką. Turiu 
visiems daug svarbią žinią ir meldžiu 
atsišaukti.

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

Pajieškau brolio Jurgio Matui iaus- 
ko, Kauno gub, Vilkmergės pav, 
Grikepoliaus uimo. Jo paties atsi
šaukti ar kas žino meldžiu pranešti.

Franas Matuliauskas (4) 
10701 So. Michigan Ava., Chicago, 111.

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

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

Pajieškau draugo Antano Sidabro, 
pirma gyveno Telville, III. Turiu 
svarbų reikalą ir meldžiu greit atsi
šaukti ar kas žino pranešti už ką bu
siu dėkingas.

S. Tamulinas
BOX 123, Benld, 111.

Pajieškau brolio Antano Švereckio, 
Kauno gub, Šiaulių pav, Akmenės 
parap, Sabliauskių kaimo, gyveno 
Parrish, Wis. Meldžiu atsišaukt, ar 
kas žino pranešti.

Jonas švereckis
11 Oak st, Ansonia, Conn.

Pajieškau Petro Urbanavičiaus, 
Kauno gub, Subačiaus parap, Roriš- 
kių kaimo. Meldžiu atsišaukti ar kas 
jį žino malonės pranešti.

• Pranusė Žibikaitė 
2118 Watson st, Pittsburgh, Pa.

Pajieškau savo brolio Juozapo Būt- 
noriaus, iš Viekšnių apielinkės, Šiau
lių pav, Kauno red. 9 metai kaip 
Amerikoj, nieko negirdėjau nuo jo 
jau 5 metai. Pirma gyveno Tho- 
mas W. Va. Lai jis pas ar apie jį ži
nantieji atsišaukia pas:

Petronėlė Butnoraitė
721 N. Montello st, Montello, Mass.

Pajieškau brolio Jono Matulioko, 
Kauno gub, Šiaulių pav, Ligudų kai
mo. Spalių 6 d. 1914 m. išvažiavo 
darbo jieškoti ir nuo to laiko nėra 
apie ji jokios žinios. Kas apie jį ką 
žino malonės pranešti, už ką gaus at
lyginimą.

Kazys Matuliokas
BOX 6, Frankfort’s Heights, III.

Pajieškau švogerio Juozapo Jotau- 
tos, Suvalkų gub, Mariampolės pav. 
Degimų kaimo, jo paties atsišaukti ar 
kas žino maldžiu pranešti.

Jonas Brangaitis
BOX 206, Caimbrook, Pa.

Pajieškau pusseserių Jievos ir Ur
šulės česnutaičių Kauno gub., Šiau
lių pav., Akmenės par., Klikolų kai
mo, prieš kelis metus gyveno Chica- 
goj. Meldžiu jų pačių ar kas žino 
atsišaukti.

A. česnutis
136 Main st, . Derby, Conn.

Pajieškau giminių iš Kauno gub., 
Šeduvos parap, ypač Antaninos Nor- 
kevičiutės (ištekėjusi) ir Petro Nor- 
kevičiaus, abu gyveno Pittsburgh, Pa. 
Taipgi Vincento Babinsko ir kitų 
meldžiu atsišaukti.

Vladas šeleizas
6046 So. Lafayette Avė., Chicago, III.

Pajieškau Antaninos Jokubausky- 
tės, Duklios parap. Vailobų kaimo, 
pusbrolio Benedikto Litvino, Veliuo
nos parap., Padlonų kaimo, abu Kau
no gub. Meldžiu atsišaukti ar kas ži
no pranešti.

Izidorius Litvėnas
574 South st, Athol, Mass.

Pajieškau Jono ir Liudvikos Got- 
shaldų (Gutauckų) Suvalkų gub., Bu- 
kcinikų kaimo. Taipgi Anelės Got- 
shald iš Sabališkių kaimo. Jų pačių 
ar kas juos žino meldžiu atsišaukti. 

St. W. Sivicki
Post Office Box 240, Divernon, III.

Pajieškau Marios Baškaitės, Kau
no gub., Šiaulių pav., Užvenčio pa
rap. Pabutkalniuko kaimo, gyveno 
Bostone. Taipgi Nekštarių meldžiu 
atsišaukti, nes turiu svarbų reikalų.

Stasys Gečas (6)
53 Hindle st, Detroit, Mich.

€
Pajieškau draugo Jono Dziko Kau

no gub ir pav. Jasvainio parap., Ru- 
seinio kaimo. Taipgi Jono čiapo, 
Ariogalos parap., meldžiu atsišaukti. 

Juozapas Lukošius
198 Cardoni Avė., Detroit, Mich.

Pajieškau pusbrolio Petro Kardo- 
ko ir pusseserės Petronėlės Karėokiu- 
tės-Difartienės, Suvalkų gub., Kal
varijos pav. Liudvinavo miestelio, gy
veno Bostone. Meldžiu atsišaukti.

Vincas Marcinkevičius (7) 
201 John st, Harrison, N. J.

Pajieškau pusseserės Teofilės Rasi- 
mavičiutės, Kauno gub., Subačiaus 
parap., Rakutėnų sodos, gyveno 
Youngstown, Ohio. Meldžiu atsišauk
ti ar kas žino pranešti.

Felixas Kavaliūnas 
918 E. 70th st, Cleveland, Ohio.

Pajieškau sūnėno Juliaus žabarau- 
sko, Suvalkų gub., Seinų pav., Leipa
lingio valsč. , Liepiškių kaimo, gyve
na bene Detroite. Meldžiu atsišaukti. 

Joe Savege
%W. Y. Taylor, Camp 1,

Dead River, Me.

Pajieškau pusbrolio Jono Trečioko, 
Kauno gub., Zarasų pav., Papilės pa
rap. Raščiunų kaimo, gyveno Og- 
lesby, m. TaipgiVilimo Marcinkevi
čiaus, gyvenusio Naugatuck, Conn. 
Meldžiu atsišaukti. (6)

Mykolas Trečiokas
22 Brazil st, Męlrose, Mass.

Pajieškau brolėno Povilo Juzulėno, 
Kauno gub., Vilkmergės pav., Suba
čiaus parap.. Skverbų sodžiaus, taip
gi kitų pažįstamų meldžiu atsišauk
ti.

Jonas Juzulėnas
2016 So. String st, Chicago, 111.

Pajieškau sesers Marijonos Budvi- 
taitės, Kauno gub., Raseinių pav., Ke- 
Ivetų kaimo, gyvena, rodos, Chica- 
goj. Meldžiu atsišaukti ar kas žino 
pranešti.

Antanas Būdvietis
15 Millbury st, Worcester, Mass. 171 5th st.,

Pajieškau savo vyro Simano Valic- 
ko, Vilniaus gub, Trakų pav, Perlo- 
jaus parapijos, Babriškių kaimo. Jis 
prasišalino su svetima moteria, pri
kalbintas prie to žingsnio nedoros 
moteriškės. Meldžiu jo paties sugrįž
ti, ar kas žino pranešti, už ką busiu 
labai dėkinga.

G. Valickienė
21 Borgen st, Paterson, N. J.

Pajieškau pusbrolių Antano ir My
kolo Emalių, gyveno Braddock, Pa. 
Jų pačių atsišaukti ar kas žino mel
džiu pranešti.

Franas Gasparunas, 
448 N. 9th st Phiiadelphia, Pa.

Pajieškau Jono Tamošiūno, kuris 
6 d. Augusto 1916 m. kasžinkur pra
puolė. Jis pats, jei gyvas, lai atsi
šaukia, ar jei kas žino apie jį malo
nės pranešti.

P. Barzdaitis
353 Larch Avė, Muskegon, III.

Pajieškau pusbrolių Jurgio ir An
tano Ąžuolaičių, Suvalkų gub, Ma
riampolės pav, Antanovo gm, Ka- 
valtos sodžiaus. Jie patįs arba 
kas juos žino teiksis pranešti šiuo 
antrašu:

Ant. Mikalauskas,
204 F st, So. Boston, Mass.

Pajieškau Juozo ir Vlado Žukaus
kų,, Kazimiero ir Jono Katinų ir Kas
paro Misiūno, visi Kauno gub, Vilk
mergės pavieto Sedeikių sodžiaus. 
Kas apie juos žino arba jie patįs 
teiksis atsiliepti.

Antanas Strolis,
122 F st, So. Boston, Mass.

Pajieškau draugo Juozo Rutkausko, 
\ ilniaus gub, Trakų pav, Butrimo- 
monių valsčiaus, česaukos kaimo, 
gyveno Chicagoj. Jo paties ar kas jį 
žino meldžiu atsišaukti.

Jonas Sakavičius (5)
786 Bank st, Waterbury, Conn.

Pajieškau savo tetos Onos Pjorai- 
tės, taipgi kitų giminių ir pažįsta
mų iš Kauno gub, Raseinių pav, 
Vavieržienų miestelio. Meldžiu at
sišaukti. (6)

Marijona Karpaitė
2 Foyle st, Worcester, Mass.

APSIVEDIMAL
Pajieškau apsivedimui merginos 

nuo 28 iki 35 metų amžiaus, mylin
čios linksmą gyvenimą, ir sutiktų im
ti civilišką šliubą, mylinčios skaity
mą ir darbą. Su pirmu laišku mel
džiu prisiųst savo paveikslą. Atsa
kymą duosiu kiekvienai.

J. R. Pušinis
14 High st, Nashua,, N. H.

Senbernis pajieško apsivedimui 
senmergės laisvamanės, ne senesnės 
36 metų kaip aš esu.

W. C.
BOX 23, McRoberts, Ky.

Pajieškau apsivedimui merginos ar 
našlės nuo 18 metų iki 40, turinčios 
žemės ar kiek kapitalo. Aš esu 24 
metų amžiaus. Meldžiu kreipties 
šiuo adresu:

D. S.
355 Kensington Avė., Chicago, UI.

I

Pajieškau apsivedimui laisvų pa
žiūrų merginos, mokančios rašyt ir 
skaityt, nuo 30 iki 35 metų amžiaus, 
mylinčios gražų gyvenimų. Su pir
mu laišku meldžiu prisiųsti savo pa
veikslų. Aš esu 33 metų, blaivini n 
kas. / (5)

S. A. šilajuark
2058 W. 22 nd st, Chicago, III.

Pajieškau apsivedimui merginos ne 
senesnės 26 metų, geistina, kad bu
tų siuvėja ir mokėtų anglų kalbos. 
Aš esu 26 metų siuvėjas. Su pirmu 
laišku meldžiu prisiųst paveikslų. 
Vaikinų prašau nerašinėt.

A. M.
3231 So. Halsted st, Chicago, III.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 17 iki 20 metų, aš esu 2.3 metų, 
nevartojantis svaiginančių gėrimų ir 
noriu kad mergina butų blaiva, su 
pirmu laišku meldžiu prisiųst savo pa 
veikslų. Paveikslus grųžinsiu. 

Kazimieras Zaborskis
17 Lawrence st, VVorcester, Mass.

Pajieškau apsivedimui merginos ne 
senesnės 20 metų, mokančios anglų 
kalboj rašyt ir skaityt Aš esu blai
vas ir nerūkantis, turiu gerų darbų 
ir myliu gražų gyvenimų. Platesnes 
žinias suteiksiu per laiškų. (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 gerų darbų, paeinu iš 
Kauno gub. ir mergina turėtų būt iš 
Kauno gub. Platesnes žinias su
teiksiu per laiškų. Su pirmu laišku 
meldžiu prisiųst paveikslų. Paveiks
lus grųžinsiu. (4)

Petras Valentukevičius
BOX 127, Harrisville, N. H.

Pajieškau apsivedimui merginos ar 
našlės bevaikės, ne senesnės 27 me
tų ir ne jaunesnes 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. BOK 150, Kenosha, Wis.

REIKALAVIMAI.
REIKALINGA moteris ar mergina 

prie vaikų dabojimo, kuri norėtų tų 
darbų apsiimt, meldžiu atsišaukt 
tuojaus, su išlygoms susitaikysim.

T. GULBIN
Summer st.. W. Hanover, Mass.

REIKALINGI du geri kriaučiai, 
vienas žiponams (couts) dirbti, ant
ras kelinėms siūti ir prie abelno kriau 
čišt-o darbo. Darbas ant visados, mo
kestis gera. Kraipkitės šiuo adresu: 

F. G. Butrumaa (6)
759 Springvells Avė., Detroit, Mich.

REIKALINGA moteris ar mergi
na apžiūrėjimui namų ir pridaboji- 
mui 2 vaikų. Darbas lengvas, nuo 
8 vai. ryto iki 6 v. vakare. Kreipki
tės šiuo adresu:

So. Boston, Mass.

PRANEŠIMAS GIMINĖMS.
Pasimirė Mykolas Žvingilas 8 d. 

sausio 1907 m. pergyvenęs 59 me
tus amžiaus. Paliko du jaunu sunu 
Joną ir Vincentą. Amerikoj išgyve
no 28 metus. Velionis prieš 14 metų 
gyveno Worcester, Mass, o pastaruo
ju laiku Hartforde, taipgi 6 m. gyve
no Bristol, Conn.

Jonas O Žvingilas, sūnūs, 
71 Meadow st, Bristol, Conn.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA valgomų daiktų 

krautuvė, parsiduoda už pusę kainos, 
nes savininkas tokiose aplinkybėse 
kad tur parduot Platesnių žinių 
klauskite.
77 Broadway, So. Boston, Mass.

PETRAS M1LIAUCKAS, kuris bu
vo gavęs laišką nuo karės pabėgėlio 
iš Mogilevo Juozo Linkevičiaus, mel
džiu priduot savo adresą, nes aš jo 
giminaitis noriu su juom susirašyt.

Kazimieras Radzikonis (6) 
622 E. Mc Ilwaine sL, Chester, Pa.

NAUDOKITĖS PROGA.
Brangus forničiai, pianas, grama- 

fonas ir visi kambariams rakandai, 
bet parsiduoda labai pigiai. Galima 
nupirkt apie $300 pigiau negu štore, 
vartoti tik keli mėnesiai. Pristato dy
kai į Lavvrencą, Worcester arba į tas 
apielinkes. Atsišaukit tuojaus padė
dami sekantį adresą: (5)

J. S.
255 Broadway, So. Boston, Mass.

PARSIDUODA FORNIČIAI.
Puikus, nauji, keturiems kamba

riams rakandai, parsiduoda pigiai 
iš priežasties išvažiavimo į kitą 
miestą. Norintieji pirkt gali pama
tyt kas vakarą nuo 6:30, po num. 
55 Plymouth st, Cambridge, Mass.

sas, i
menįs. Vieta dėl spaustuvės viena iš i 
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.

MACYS & NARC1N
Telephone: Greenpoint 2327

TIKRAI LIETUVIŠKA KRAU
TUVĖ IR IŠLYGOS PIGIOS

$1.00^Xs||
Pristatom į namus visokius < 

daiktus į visą apielinkę Jersey, ? 
NewYork, South ir Centrai 5 
Brooklyną, Maspeth ir kitur. < 
Atvažiuokit ir iš toliau, karai į 
užsimokės. (11) :

198-200 Srand Strert^j
tarpe Driggs ir Bedford avė. < >
BROOKLYN, N. Y. į

KUR MEDŽIAI, KVIETKOS — 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 buę kaip rojuj. Nedaug kaš
tuos. Ko norit, to galit gaut pas 
mus. Meldžiu užsisaky*t iš anksto, 
nes vėliau gal būt pervėlu. Aš norė- 
čia turėt antrašus visų lietuvių Ame
rikoj, ir busiu dėkingas už prisiun- 
tima savo antrašo ar pažįstamų. (5)

W. B. DEBES 
Oakland Nurseries, Manchester, Conn

B ARBERNE
Parduodam pirmos klesos britvas 

ir mašinėles dėl kirpimo plaukų. Su- 
iaikom plaukus nuo slinkimo ir iš- 
gydom pleiskanas. Dėl atsakymo pri
siųskit štampą. (6)

M. ZIZIS
138 Millbury st, V.'orcester, Mass
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Buk pardavėju.
Mes išmokysim jomis prekystės ir 

anglų kalbą. Jus dirbdami Upoj, 
būdami savo namuos* galėsit išmok
ti pardavėju ir uždirba $30.00 į sa
vaitę. Prisiųskit štampą gausit pa
aiškinimą kaip galima išmokti. (5) 

MONTELLO CORRES. SCHOOL,

Nusipirk nosties.
TAI BUSI GRAŽUS! Ją išdirba 

Mentholatum Co. Prieš eisiant gult* 
ištepk veidą mosčia per kelis vaka
rus, o padarys veidą tyru ir skaisčia 
baltu.. Toji mostis išima plėtmus 
raudonus, juodus arba šlakus ir pra
šalina visokius spuogus nuo veido. 
Kaina dėžutės 50c. ir $1. Pinigus ga
lit siųst ir stampoms. (7)

J. Rimkus
P. O. Bos 36. Holbrook. Mass.

TEMYK1TE!
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- 
levojame portretus. Turintis mažą 
paveikslėlį, norėdamas turėti iš jo 
didelį malevotą, prisiųsk mums ma
žiuką, o mes padarysime iš jo gra
žų didelį paveikslą. Užganėdijimas 

I gvarantuotas.
Norinčius priimame mokinties to 

' amato ir išmokinę parupinam vietą.
J. D. TAUNIS, (4)

PARSIDUODA SPAUSTUVĖ, pre- Photo Studio. Kulpmont, Pa.
raidės ir kiti spaustuvės reik-! _ _____ _

_ ^IŠGydyk slogą
—PADARYK TAI 
ŠIANDIEN

CASCAI<A®QUiNINE

Seni šeimyniški vaistai-piliulkų 
formoj — saugios, gerai, lengvai pri
imamo. Nė apsvaigimo, nė nusimi
nimo jas vartojant nėra. Išgyš* šal
tį į 24 valandas — Gripą į 3 diena*. 
Pinigus grąžiname jeigu neišgydo. 
Nusipirk tą gražų baksuką su raudo
nu viršum ir pono Hill’s paveikslu— 
kaina 25 centai. (*)

Gaunamos bile aptiekoje.

Tikros Lietuviškos 999 
Trejos Devinerios.

Yra tik dabar pargaben
tos iš Rusijos ir sudėtos 
pagal Dr. Gruning re
ceptą. Susideda iš švie
žių 27 gatunkų šaknų ir 
vaisių turinčių didšiaturią 

gydyme įvairių ligų. Kainaįtekmę „ . _
50 centų pakelis su prisiuntimu.

Galima siųsti stampomis arba įvy
nioję tvirtai į popierą 50c. įdėję j ga
rą ko n vertą. Adresas:

Reikalaujame Agentą. (?)

THE LITHUANIAN MAIL ORDER HOUSE
3343 So. Halsted sL,

Chicago, HL

Ai Alena Kostovska, pasiro
dau visai publikai akyse.

mane išgelbėjo nuo varginaa- 
Salutaras Bittens. Ai

Kas i_____________
čių ligų? Salutaras Bittens. Ai 
oer praeitus 4 metus buvau vos tik 
'yvA. Aš kentėjau nuo nevirinimo 
>ilvo ir dispepsijos. Mažai tegalėd*- 
. au valgyti ir suvalgytas maistas su
eik davo man daug nesmagumo — ab- 
įkepdavo skilvyj skausmai, rėžimas, 

z u r gi mas vidurių. Diegliai suimda- 
o po krutinę, šonuose ir strėnoeą 
tiekus aš negavau pagalbos dėl save 
sveikatos. Bet kada aš pradėjau reš- 
^alauti Salutaras Bitteris ir Salota
is, Regulaatna. dei moterų, pradė

tu gerai jausties, gerai ’eigytj b 
urbti, pasidarė smagu viskas. P*» 

6 mėnesius aš savo paveikslą nebėgs
iu pažint ir palikau laiminga naudo 
lama Salutaras Bitteria. Kaina $1.0*. 
lalima gauti geresniuose saliunuoM 
r aptiekose, o kur negalima gauti 
kreipkis pas: (?)

SALUTARAS CHEMICAL IN8T.
Žolė* ano visokią blogumą.

1709 S. Halsted St, Tel Ganai S417 
P. J. BALTRĖN A8. Prof

Chicago, HL
šitą apgarsinimą turėtų perakat 

tyt kiekvienas, išsikirpt ir pasilikt

VAKARINĖ ČEVERYKŲ 
SIUVIMO MOKYKLA.

Reikalingi žmonės išsimokinimui 
siųti čeverkua. Mokinama "perfora
vimo,” "eiletėinimo,” knypkeakylią 
siuvimo, "skaivinimo," vampinimo, 
”fakginimo,” peredkų stičinimo ir vi
sų dalių siuvimo. Mokina 
amatni nkai-mokyto jai.
19 H ASHINGTON STR.. 

HAVERHILL,
Viršutinės lubos. Lekcijos 

iki 9 vakare.

pstyrą 
(4-T)

MAS& 
nuo 7
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Kapucino barzda ir ožka.
Viename miestelyje kuni

gai surengė keturiasde- 
. šims valandų atpuskus ir 
pasikvietė barzdotą tėvą 
kapuciną, kad įgraudintų 
gerai žmones. Kapucinas 
gerai prisirengė ir jau kad 
plūdo tai plūdo pirmeivius, 
laikraščius, mokslą, saky
damas, kad už tokius daik
tus teisingas Dievas visus 
pasmerks pragaran.

Viena moterėlė nenuleido 
akių nuo tėvo kapucino ir 
nuolatos verkė. Kuodau- 
giau jis blaškėsi, kuodau- 
giau rėkė, kuodaugiau savo 
barzdą kratė, tuo daugiau 
ta moterėlė žliumbė.

Kapucinui labai patiko, 
kad jo žodžiai daro toki di
delį įspūdį ant moteries. Jis 
da daugiau balsą pakėlė, da 
daugiau ėmė rankomis ske- 

i rečioti ir barzda mosuoti, o 
I moteris verkė ant visos baž
nyčios.

Po pamokslo kapucinas 
liepė zakristijonui pašaukti 
tą moterį zakristijon ir sa- 

i ko: ”Dukte mano, pasaky
siu tau teisybę, jog tavo i 

I verksmas labai mane suju- i 
dino. Matau, jog mano pa-: 
mokslas, paremtas ant raš
to švento, padarė didelį ant 
tavęs įspūdį; taigi noriu ta-1 
vęs paklausti, katrie mano ;

Didelis ekscentrikas.
Daktaras Piningaudis bu

vo tiek jau geras literatas, 
kaip ir gydytojas. Kartą 
pas jį atsilankė moteris su 
skaudama ranka. Ji apie 
savo ligą taip kalbėjo:

”Kada tik bandau pakelti 
ranką, jaučiu didelį skaudė
jimą.” I

”Na, tai, ponia,” atsakė ! 
daktaras, ”labai kvailai da
rai, jeigu ją kilnoji.”

Tasai pats Dr. Piningau- 
dis labai nemėgdavo, kad 
pacijentas ką nereikalingai 
jam pasakodavo. Jis nesy-: 
kį su tokiais labai šiurkščiai 
apsieidavo. Tie, kurie žino
jo jo būdą, stengdavosi kuo- 
mažiausiai kalbėti. L - ,v-. . , . .

Karta pas jį atsilankė po-. z°dziai daugiausia tavo asa- 
ma ir, nepratariusi nei vie
no žodžio, atkišo nudegintą 
pirštą. Piningaudis apžiu
rėjo žaizdą, aprišo ir taipgi 
nepratarė nei vieno žodžio. 
Ponia padėjo užmokstį ant 
stalo ir išėjo nei bu, nei mė 
nepasakius.

Po kelių dienų ji vėl atsi
lankė su savo pirštu.

— Geriaus? užklausė dak-, 
taras.

— Geriau,— atsakė paci- 
jentė ir daugiau nei žodžio.

Paskutiniu sykiu pacijen- 
tė atėjo jau su atrištu pirš
tu, pilnai pasveikusi.

— Sveika?— užklausė da
ktaras.

— Sveika,— atsakė mote-1 
ris.

— Dėl Dievo meilės!—nu
džiugo gydytojas;— ponia 
esi pirmutinė rimčiausia 
moteris, kokią aš kada ma- 
ciau!

Kartą jis tapo pašauktas 
pas karčiamininką. kuris 
buvo pakliuvęs į savo pačios 
nagus, ir taip nemandagiai 
apdarskytas, jog vargu ga
lima buvo jį pažinti. Gydy
tojas manė radęs progą pa
mokyti piktadarę.

— Na, tai, ponas daktare, 
tavo galva?— kalbėjo dak
taras jai.

— Ar tau negėda taip elg
tis su savo vyru, kuris yra 
— atsakė ji,— aš turiu pil-

KNYGOS
"KELEIVIO” SPAUD08

I

I
į Amerikos "Macochas” arba kaip kn. 

Schmidtas supiaustė merginų Oną 
Aumuller. Knygelėj surinkti risi 
rūmą kurie buvo prirodyti teisme, 
naudinga perskaityt kiekvienam 10c

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

Ta pati knyga gražiais apdsr. 1.00

Dievo žmogus. Labai užimantis ir 
naudingas papasakojimas iš dar

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

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

Stabmeldiška Lietuva. Tos knygutės 
turinys šitoks: 1. Giria ir moterų 
vogimas; 2. Lietuvos moterų ir vy
riškių šventės; 3. Lietuviai lieka 
velniais; 4. Paskutiniai lietuvių die
vai ................................................. 10c

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

Nihilistai arba užmušimas caroAlek- 
ssndro II. Tragedija trijose veik
mėse. Gražus teatrališkas veikalas 
ir nelabai sunkus perstatymui. Iš 
viso reikalaujamos tik 28 ynatos 25c 

šeimyniškas lietuvių gyvenimas Juš
kevičiaus dainose. Jei nori žinot 
kaip senovėj lietuviai gyveno, tai 
perskaityk šitų knygų. Iš jos dasi- 
žinosi, kada musų protėviai vogda
vo sau žmonas, paskui pirkdavo, 
motinos parduodavo savo dukteris. 
Dasižinosi, kad vyrai turėdavo dau
gelį pačių, o žmonos po kelis vy
rus. Labai užimanti knyga. Su pa
veikslais ..........................................35c
Ta pati apdaryta  ...................... 50c

Žmogaus išsivystymas. Kaip ir iš 
kur atsirado ant žemės žmogus ? 
Išsivystė iš beždžionės nekurie sa
ko. Bet iš kur atsirado beždžionė 
Yra tai klausimai kuriuos aiškiai 
ir nuosekliai išriša knyga. Kiekvie
nas turėtų ją perskaityti Ant gra
žios popieros, kalba legva, sa dau
geliu paveikslų ............................85c
Ta pati apdaryta........................50c

Iras traukė?”
Moteris nuleido žemyn i 

akis ir sako:
"Ašaras man daugiausia ■ 

traukė tavo šventablyva ! 
barzda, kunigėli. Kaip tėve- Revoliucijos -giesmės. Knyga dide- 
lis pamokslą sakydamas ją g*
purtinai ir kratei, tai man *ų. Lengvos mokinimui. ......... ssc
prisiminė mano nabašninkė 
ožka, ką dvi sąvaites atgal sau žemę. Labai žingeidus senovė* 
treinas suvažinėjo. Ji ly- ’ “
giai taip pat savo barzdelę^ 
kratydavo, kai aš nueida- Paparčio žiedas ir kitos gražios apy- 
vau ją melžti, ir todėl nega-1 grie* ^neT SJėjTi riSki™ 
Įėjau nuo verksmo sušilau- bortus ir tt.....................................15c
kyti... Luui. ui, ui !...” Per skylę k Panelė jy. sbsmvo>.

Kapucinas beveik piestu ' Dvi juokingos ir kartu pamokinan- 
atsistojo. Pabalo iš piktu- Soa *pyaakO8 ........... 10t
mo ir liepė moterį tuojaus Kodėl aš netikiu į Dievų? artatikė- 
iš zakristijos išmesti. Zakri-I " ..

• • • — — • • v wj pivumstijonas paėmė jai uz ran- temtiant faktų, 
kos ir išstūmė laukan, < “ _ '
da syki Į kapuciną atsigrįžo žemė" ir žmi 
ir verkdama pridėjo: ”Ir tu-

• J 1 • *1 1 I ’vuv ovmvvvj, ncu|/ jaorėk gi tu man tokią barzdą: Į kovojo su^ gamta ir kaip civilizavo- 
lygiai, o lygiai kaip mano. 
nabašnikės ožkos!”

Kaip senovės žmones persi statydavo 

filozofų daleidimai apie musų Že
mės išveizdą. Su paveikslais. .. 10v

lodei aš netikiu į Dievų ? arba tikė
jimo kritika. Parše Iksas. Kny
gutėj tik protingi nurodymai, pa

kaktų. Kiekvienu geras 
n ž: katalikas, valnamanis privalo ja 

perskaityti. .................................
žmogus. Labai pamokinan-

7" gus gyveno žiloj senovėj, kaip jis

si. Kiekvienas turėtų jų perskaity
ti. Su paveikslais......................  25c

IS.

Materijalistiškasis istorijos suprati
mas. Jei nori žinoti, kas gimdo pa- 

. ... . saulije įvairius nuotikius, tai per-
KOdelgl skaityk šitų knygutę. Kalba lsugva 

ir labai aiškus išvedimai-......... *9<

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

j. mathujT
Geriausias Lietuvio 

8ALONAS IR RESTAURACIJA. 
Sveiki geriausios rųšies gėrimai 

ir užkandžiai. Patarnavimas prie
lankus.

Parankiausia Lietuviška užeiga. 
J. MATHUS 

342 Broad*ay. So. Boston, Maa*.

Biskis poezijos iš CIevelando, 
Ohio.

Miestą turime didoką
Ir merginų čia nestoka;
Ir kiekviena veik mergina 
Turi dailų sau vaikiną.

Ilgai reikėjo dirbti.
Rašytojas:—Bet 

tamsta man daugiau skaitai 
už atspausdinimą knygos, j 
negu kitiems?

Spaustuvninkas: 
stos veikalas yra 
nuobodus.

Rašytojas:—Tai
turi bendro su kaina? -Juk 
darbas tas pats.

Spaustuvninkas:— Visai
ne. Zeceriai statydami i 
tamstos ceikalą nuolatos už- ™uSj2
migdavo. laikų ............................................. !•»

— Tam- 
perdaug .Davatkų gadzinkos. Padidinta ir pa

narinta S-ta Ia;da juokingų daine
lių, pašiepiančių davatkas ir kitus 
prietaras .....................................  l®t

Tiktai viena lietuvaitė 
Pamylėjo ungaraiti.
Iš turgaus ungaras ėjo, 
Porą vištų sau turėjo.

Tai pamačius merga jojo 
Tuojaus ranka jam pamojo, 
Šaukia jį Į priemenaitę, 
Liepia dėd tenai vištaitę.

Raštai
S L A. Kalendorius 1917 m. 
Sutvarkė "Tėvynės” redak
torius V. K. Račkauskas, 
kaina 25 c.; skaitymo apie 
100, o su apskelbimais ir ki
tais dalykais 226 puslapiai. 
Labai daug vietos kalendo
riuje pavesta Susivienijimo 
kuopų aprašymui.

Kaip abu čionai suėjo, 
Vištas kampan pasidėjo 
Ir pradėjo tuoj myluotis, 
Glamonėtis ir bučiuotis.

Muzikos žodinėlis

Viens vaikinas tenai ėjo 
Ir jų meilę paregėjo.
Lyg perkūnas i juos šovė: 
Kožnas savo keliu rovė.

Viršun bėgdama mergina* 
Laiptus koja užkabina, 
Andarokas jai užkliuvo 
Ir ant trepu ji sugriuvo.

Gi nabagas ungarukas 
Strytu dumia kai barsukas. 
Tą reikėtų galvon dėtis, 
Kad ant trepu nemylėtis.

žmogaus burdingieris.

Žmogui mirti niekis. Bet gy
vent ir nieko nežinot, tai di
džiausia nelaimė.

I

nmitUKumi ui ♦.v**’****

1n APTINKA |
Teisingiausia ir Geriausia

di-į

i į o mes per ekspresų gyduoles b C- Į 
į > siusime. ’

M. GALLIVAN CO

< | AR NORI GERAI IŠMOKTI ANGLŲ KALBOS?
KORESPONDE.NCIJIN1S SKYRIUS

Anglu kalba yra lengva išmokti, bet šia lengvumas guli ant to 
kas mokina, ką mokina ir kaip mokina. Tamsta gali išmokti visą 
anglų kalbą liuosos. nuo darbo valandose savo namuose, už mačų 
atlyginimą.

Greičiausią, didžiausią ir pripažinta už geriausia: Amerikoniš
ka mokykla, pasekmingai mokina per trasą anglų kalbos ir grama
tikos visose dalyse Amer. ir Kanados. Gražų iliustruotą, su dauge
lių paaiškinimų ir patarimų KATALOGĄ siunčiame dykai. Rašyk 
platesnių žinių; įdėk kelias marku prisiuntimui katalogo.

» KLESŲ SKYRIUS
Tuos, kurie gyvena arti, mokiname KLESOSE, dienomis ir va

karais. Jei nori greitai išmokti Angių kalba, tai persitikrink apie 
musų mokyklą pirmą negu pradėsi mokslą kur kitur. Atmink, čia 
daug mokinių prie vieno mokytojaus neleidžiame ir mokiname dau
giau negu kur kitur. Šioj mokykloj galima užbaigti GRAMJ1AR ir 
HIHGschooles kursus. Dvi mokykk>s:731 W. 18th St., ir 1741 W. 
47th St. Laiškusadresuokite: AMERICAN SCHOOL OF LANOL'A- 
GES, 1741 W. 47th St.. Chicago, 11L

į' Sutaiso ra Receptus su di-* 
į • džiausią atyda, nežiūrint ar iš į 
’' Lietuvos atvežti ar amerikoniški. ’ 
■ į Gyduolių galite gauti, kokias tik j 
į t pasaulije vartoja, taipgi visados į 
’ I randasi lietuvis aptiekorius.

Matenjahstiškas
Istorijos
Supratimas

TaL: 2787-J.3

Dr. David W Rosen Į 
Kalba Lietuviškai, Lenkiškai, I 

Rusiškai ir Vokiškai.
GYDO VISOKIAS LIGAS. į 

Valandos:
Nuo 8 iki 10 ryta. No 

2 iki 8 dienų, noo 7 ’
8 vakar*.

821 HANOVER STREET, 1 
BOSTON. MASS. ,]

Galite reikalaut ir per laiškas,J
TRUMPI IR AIŠKUS STRAIPSNELIAI 

PROLETARIŠKOSIOS F1LOZOFUOS.

Telephone: Back Bay 420* 
DAKTARAS

Fr. Matulaitis
GYDO VISOKIAS LIGAS. 

PRITAIKO AKINIUS.

Užlaiko geriausį
ELIŲ. VYNĄ LIKERIUS IR 

KITOKIUS SKANIUS 
GĖRIMU.

Taipgi ir geriausio tabako Cigarų 
Meldžiame užeiti, o visados 
rasite gražų patarnavimą.

362-366 2rd st, So. Brstcp

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

KAS GIMDO PASAULYJE VISOKIUS 
BAISIUS NUOTIKIUS.

KNYGA PADALINTA J AŠTUONIS SKYRIUS.

SKYRIUS
SKYRIUS
SKYRIUS
SKYRIUS
SKYRIUS
SKYRIUS
SKYRIUS

Stabmeldžiais.
KARIŲ PRIEŽASTIS.

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

I. (vairus Istorijos supratimai.
II. Materijališkasis Istorijos supratimas.
III. Išvedimu patvirtinimai.
IV. Pirmoji Kryžeivių Karė.
V. Antroji Kryžeivių Karė.
VI. Trečioji ir sekančios kryžeivių karės.
VII. Kryžeiviu karės su Krikščioniais ir

w

Valandos:
Nuo 1 iki 3 dieną. 

Nuo 7 iki 9 vai. vakare.

419 BOYLSTON STR.
Suite 419. 420 ir 421,

Netoli didžiojo miesto knygynu
BOSTON. MASS.

TĄ KNYGĄ TURĖTŲ PERSKAITYT KIEKVIE
NAS PROTAUJANTIS ŽMOGUS, kuris nori pla

čiau ir aiškiau suprasti pažangų draugijinį surėdymų
KAINA KNYGOS 20c

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

"KELEIVIS.” SO. BOSTON, MASS.
fe

Ei. Vyrai, Visi Pas

YUDEIKO1
Jis užlaiko gerų Restauracijų, 
visokios rųšies Alaus, Degtinės 

Vyno ir Cigarų.
Pirmiausia ir parankiausia 

vieta lietuviams.

304 Broadwav ir 259 D Streets 
SO BOSTON, MASS.

AR NORI. KAD MERGINOS 
MYLĖTŲ?

Jeigu taip, tai nusipirk

LEIDI SLINKTI
SAVO PLAUKAMS?!

Neturėsi daugiau kal- 
tunuotų, resvų, krintan
čių, pleiskanuotų, ap
mirusių, žodžiu—ligui
stų plaukų—ko turėtu
mei visuomet gėdinties, 
nes tas daro Tau ne
apsakomą nemalonumą 
—jeigu tik urnai pra
dėsi vartot musų su
taisytus plaukams vais

tus “Dermafuga”. Geresnių plaukams 
vaistų už “Dermafugą” nėra! <■ 

“Dermafuga” padarys tą, kad Ta
vo* plaukai bus tankus, švelnus ir 
skaistus! Oda Tavo galvoje bus ty
ra, pleiskanos išnyks ant visados, 
o plaukai niekad daugiau neslinks. 
Busi patenkintas savo plaukais! Ne 
pavydėk kitų puikiems plaukams, 
nes pats gali turėti dar dailesnius!

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

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

KREST KENDŽIŲ 
o Ji niekad nepamirš jus, 
kendžių gardumas priverčia jų 
jus mylėt. Reikalaukit visur ir 
visados Lovney’s Crest Ken
džių. Jeigu negali gaut kitur, 
tai prisiųsk mums dolerį, o 
gausi vieną svarą geriausių 
Amerikoj išdirbtų kendžių.

Gerausias agentas Bostone.

ŠIDLAUSKAS
226 BR0ADWAY,

SOUTH BOSTON, MASS.

((

H. S. Stone, Oph.D.
Akių

Specijalistas.

Kur musų bočiai gyveno. Tai yra tf- 
rinėjimas, kur buvo pirmutinė žmo
nių lopšinė. Knyga naudinga ir pa
mokinanti. Parašyta Z. Alekso*, I 
kuris daug darbo pašventė tirinėji- 
mams lietuvių praeities ......

Byla Detroifo Katalikų su Sodjali- 
stais. Knygelėj atspauzdinta visas 
tardinėjimas kaip vienos taip ir H- 
tcs pusės, todėl bešališkai parodo 
ant kiek išauklėtas pas mus žiau
rumas. Naudinga perskaityt lygiai 
katalikui kaip ir socijalistm. Su pa- i—

Džian Baubos Spyčiai ir kitos foaėe 
Daugiau juokų negu saliune alaus. 
Jei nori gardžiai pasijuokt, tad nu- i 
sipirk tų knygų.................  it?

įvniroc PotroncVoc Lytiškos ligos. Labai naudinga kny- ' 
įHindb rtnidU.KJs, . ga apsisaugojimui nuo lytiškų ligų. 
Lietuviu Muzikos PeraSė D-ras F. Matulaitis .... 1* 

----- ----  Reikalaudami knygų kreipkite

2>

10 m. So. Bostone.
399 Broadway, 

SO. BOSTON, MASS.

Mažas
sutaisė 
išleido 
Konservatorija, 395 Broad- išit^TSŽu 
way, So.' Boston. kaina 25 c. i veikslais. ...
■>-. puslapių. j Lepias būdas išmokt angliškai

kny^a sutaisyta taip lengviai ir 
prantamai, kad kiekvienas srall iš
mokt trreitai kalbėt angliškai, ku
ri i tik bent kiek gali lietuviška! 
skaityti. Joje telpa netik atskiri 
žodžiai, bet ištisi sakiniai, pasikal
bėjimai darbo jieškant, važiuojant 
kur nors, nuėjus krautuvėn, pas 
daktarą, pas barzdaskutį, pas siu
vėją ir tt. Su fonetiškų ištarimo ir 
gramatika ...................................  N>

Alkoholis ir kudikiaL Ka« yra ark* 
tikisi būti kūdikių tėvais, botlaa! 
turėtų perskaityti šitų knygutę.. I*'

"KELEIVIS,”
255 Broadway.

SO. BOSTON, MASS.

i
i
Nenorėjai Duonos, Graužk 

Plytas.
| vieno veiksmo komedijėlė 
jlė, parašė K. S. Karpovi- 
įčius, atspauzdinta iš ”Dil- 

ave.
čius,
gelių”, 2029 Fifth 
Pittsburgh, Pa.

Ar Krikščioniškoji Bažny
čia panaikins kares?

Išleido J. Baltrušaitis, 
Pittsburgh, Pa. kaina 10 c.

si
BU-

Į “Keleivio” Skaitytojus.
Gerbiamieji:— kurię pre

numerata pasibaigė malonė
kite atnaujinti, nes sulyg tra
sos taisyklių priversti busim 
sulaikyt. Taipgi meldžiame 
ir savo draugus pakalbint už
sirašyti ”Keleivi,, kaipo tik
rai darbininkišką laikraštį, 
kuris prie kiekvienos progos 
šventai gina darbininką rei
kalus.

Mainydami adresą būtinai 
turit priduoti SENĄJĮ ir 
NAUJĄJĮ adresus. To nepa
darius, permainyt adreso ne
galima. Mainant adresą už
tenka parašyt atvirutę, nes 
tas pigiau, ir parankiau.

Daugelis skaitytoju mainy
dami adresą arba klausdami 
ko-nors, parašę laišką neužkli
juoja ir prilipina tik'už lc. 
markę. Persergime visus, 
kad tokią laišką niekados ne
siustu. nes Amerikoj ar laiš
kas užlipytas ar neužlipytas, 
turi būt pridėta markė už 2c„ 
kitaip tą laišką numeta arba 
reikia už jį primokėt adresa-
tuL

”Kel.” Administracija.

«aoiaeieia6EK)wiomoioiaoiCKWi^^

GERUS VYRAMS SIUTUS IR OVERKO- 
TUS PASIUVAM PIGIAI IR GERAI.

Užtikrinam, kad Jus sučėdyait pinigų Ir 
turėsite GRAŽIUS RUBUS. Mes imam 
materijų iš gerųjų firmų ir primieruojam 
rūbų pagal žmogų, todėl nesudarko žmogau 
išvaizdos ir būna tvirtesni.

Siutus ir kitokius

DUOKIT PASIŪT MUMS
Ant 
akmens

Gelžkelio laik
rodis •šrubeliu 
užsukamas, vy 
riško didumo 
rašytais dubel- 
tavais virsais 
aut 20 metų au
ksuotas su iš- 
Labai teisingas 

važiuojantiems 
reikia visuomet 

žinoti. Gvarantuotai 
Ypatingas pasiulyji

ypatingai gclžkeliu 
žmonėms, kuriems 
tkras laikas 
ant 20 metų. .-r——- - ....
mas. Mes išsiųsime si latkrodeų an. 
kiekvieno adreso už $5.75 C. O. D. ii 
persiuntimo kaštus, su teise jums vi 
ską peržiūrėt. Jei busi neužganėdiD 
tas, nemokėk nė cento. Atsiminkit, 
jus užmokėtumėt už tokį pat laikro 
dėlį apie $25.00 jei pirktumėt kitur 
Puikus auksuotas lenciūgėlis ir ka 
būtis dykai su kiekvienu laikrodėliu

■ (?) 
EKCELSIOR WATCH CO.

>06 Athenaeum Bldg. CHICAGO, ILL.

!

p

TAIPGI IŠVALOM IR IŠPROSINAM. 
VISOKIAS VYRŲ IR MOTERŲ 

DRAPANAS.
Tikras Jūsų brolis lietuvis

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

Telefonas: So. Boston—21018

YTERGIJOS
▼ d'pnn? ii

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

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

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

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

Nuo Reumatizmo, Padaeos. Ncurali- 
pijos. PersiSaldymo, ApSlubiroo, Dantu- 
Škaudėjimo. Diegliu ir Skaudėjimo Kru
tinėję. kaip ir nuo visokiu kitu reuma- 
tišku ligų, naudoki 

PAIN^XPO.LER 
kaipo cenn ir uztikctiną draugu Šeimy
nos /per puse šimtmečio. Tik 25c. >r 
5Oc. bonkute; galima gauti visose ap- 
tiekose arba |»as pati fabrikania—

F. A3. RICHTER 4 CO. 
74—CO Wa»hington Street, New York.



Voltai re.

SOKRATAS.
3-jų aktų dramatiškas piešinėlis.

Vertė Negeistinas.

(Tąsa)
Aglaja. — Aš prižadėjau, tai tik sau,

jums tyčia parodė tą testamentų; bet, mie
la Aglaja, ji tave prigavo. .

Aglaja. — Ne, ji manęs neprigavo; aš 
savo akimi mačiau savo neturtų. Tėvo ra
štų aš pažįstu gerai. Bet tikėk, Sokrate, 
kad savo neturtų aš panešiu. Aš galiu tiek 
dirbt, kad pragyvent iš savo triūso — dau
giau man nieko ir nereikia. Bet to neuž
tektų Sofronimui.

Sofronimas. — Aš nepajiegiu to išlai
kyti! 0 maloni širdis! o prakilni siela! — 
lygi Sokratui esybė! Triūsas ir skurdas — 
štai kur tikras žmogaus gyvenimas. Aš no
rėčiau pasiūlyt tau karūnų, bet jei tu norėsi 
su manim gyventi, musų skurdas bus bran
gesnis už Krezo karūnų.

Sokratas. — Jūsų jausmai labai, mane 
linksmina; jie sujudina širdį. Smagu man 
žiūrėt, kaip jūsų sielose auga pasėti mano 
doros grudai. Aš pilnai užganėdintas iš 
savo triūso; viltis mano išsipildo geriau, 
negu aš tikėjausi. Bet da sykį atkartoju 
tau, Aglaja: mano pati sakė tau neteisybę. 
Tu esi turtingesnė, negu tikiesi. Ne jai, bet 
man tėvas tave pavedė. Argi tad negalėjo 
jis palikti turtą, apie kurį Ksantipa neži
no?

Aglaja. — Ne, Sokrate, testamente jis 
labai aiškiai pasako, jog nepalieka man nie- 

Į ko.
Sokratas. — O aš tau sakau, kad tu 

klysti, kad jis paliko tau užtektinai, idant 
laimingai gyventi su padoriu Sofronimu, ir 
tuojaus jus eisit pasirašyt po susituokimo 
kontraktu.

Scena VII. — Sokratas, Ksantipa, 
Aglaja ir Sofronimas.

Ksantipa. — Ne, ne, vaikeli, neklau
syk Sokrato pliauškimų. Filozofija pui
kus daiktas, kada yra iš ko gyvent; bet pas 
tave nieko nėra. Gyventi reikia tuojaus, o 
filozofuoti paspėsi ir vėliau. Aš nutariau 
atiduot tave už Anito. Jis vyriausis žinius, 
galingas žmogus, įtekmingas asmuo. Eik 
su manim. Aš nekenčiu nė atidėliojimo, nė 
priešginiavimo. Aš darau tai dėl tavo la
bo. Negalvok ir tuoj eilę su manim.

Sofronimas. — O brangi Aglaja! o var
ge!

Sokratas. — Tegul ji sau kalba, kų no
ri, o tu tikėk man.

Ksantipa. — Kaip tai — ”tegul ji sau 
kalba?” Žinoma, kad aš ir kalbėsiu, o svar
biausia darysiu tų, kų noriu. Ar gi tai ta
vo dalykas, su visa tavo išminčia ir tuo vel
nišku tavo budu ir visais tavo nerangu
mais, leisti merginas už vyrų? Tu geras 
vaikas, bet tu nieko nesupranti praktiškuo
se dalykuose, ir tai tik vienatinė tavo lai
mė, kad aš tave valdau. Aglaja, eik su ma
nim, aš padarysiu tave laiminga. O tu, So- 
fronime. nestovėk išsižiojęs, aš tau taipgi 
parinksiu merginų — tai Driksa. Paskui 
abudu busit man dėkingi; viskas bus atlik
ta į minutų laiko. Nusitęsimų aš nekenčiu. 
Laiko nėra ką gaišint — tas galėjo jau se
niai būt atlikta.

Sokratas.—Neerzinkit jos, vaikai. Bu
kit jai nuolankus. Reikia jai pataikauti, jei
gu negalima jau pataisyti. Proto prakilnu
mas yra tame, kad sutikime gyventi su tais, ’ 
kurie proto neturi.

0 ne tau. (Anitas išeina). O, kaip tas žmogus 
didina mano sielvartus! Nežinau, kodėl 
aš negaliu ant jo pažiūrėt be baimės. 0, štai 
ir Sofronimas! Deja! jo priešas pripildo 
mano širdį baime, o jis padidina mano var
gų ir gailestį.

Scena V. — Aglaja ir Sofronimas.
Sofronimas. — Brangi Aglaja, aš ma

čiau, kad Anitas, Cereros žinius, piktas 
žmogus, užkeiktas Sokrato priešas, kų tik 
iš čia išėjo, ir ant tavo veido ašaros.

Aglaja. — Kaip! jis — priešas musų 
geradėjo, Sokrato? Dabar aš nesistebiu, ko
dėl aš jaučiau tokią neapykantą prie jo da 
pirma, negu jis prakalbėjo į mane.

Sofronimas. — Deja! nejaugi jis — ta
vo ašarų priežastis?

Aglaja. — Ne, Sofronime, ašaras liet 
tiktai tu gali mane priverst. Jis gi man 
įkvepia vien tiktai šaltį.

Sofronimas. — Aš priverčiu tave aša
ras liet? O, didis Dieve! Aš, kursai gatavas, 
tau jas atpirkti savo krauju! Aš, kursai ap-| 
dievinu tave ir raminu save vilčia būti myli-' 
mu tavim! Aš, kursai gatavas atiduot gy
vastį už tave! Ar aš galiu nors ant minutos 
užtemdint tau gyvenimą! Tu verki — ir dėl. 
manęs! Ką gi aš padariau? Kokį papildžiau 
prasižengimą ?

Aglaja. — Tu negali papildyt prasižen
gimo. Aš verkiu dėl to, kad aš myliu tave, 
ir kad priversta atsakyt tau.

Sofronimas. — Kokius baisius žodžius 
tu ištarei. Ne, aš nenoriu tikėt. *Tu mane 
lųyli, tu negali būt priešinga savo jaus
mams. Tu prižadėjai būti mano pačia, juk 
tu nenorėsi mano mirties.

Aglaja. — Aš noriu, kad tu butum lai
mingas, Sofronime. Aš tikėjausi, bet laimė 
man buvo priešinga; prisiekiu, kad jeigu 
negaliu būti tavo, neprigulėsiu nė kitam. 
Aš pranešiau tai ir Anitui, kuris siūle man 
savo ranką ir kurį aš taip neapkenčiu. Sa
kau tai su širdžia, pilna gilaus nusiminimo 
ir tikriausios meilės.
Scena VI. — Sokratas, Sofronimas, Aglaja.

Sofronimas.—0, Sokrate! Mokintojau 
ir tėve mano! Tu matai manyje patį nelai
mingiausi žmogų pasaulije. Jus du pajau
timai, kuriais aš gyvenu, tu išmokinai ma
ne protauti, Aglaja išmokino mane mylėt. 
Tu pritarei musų susituokimui, o dabar 
gražioji Aglaja, kuri pirma to susituokimo 
troško, atsisako, sakydama, kad myli ma
ne. Ji smeigia man durklą širdin; ji ardo 
susituokimą, nesakydama nė priežasties to 
baisaus pasielgimo. Arba išgelbėk mane 
nuo tos nelaimės, arba išmokyk mane išlai
kyt, jeigu galima.

Sokratas. — Aglaja turi teisę elgtis 
taip, kaip jai patinka. Jos tėvas paskyrė 
mane jos globėju, o ne prispaudėju. Vienok 
laimingas buvau, kad galėsiu jus sujungti; 
jeigu ji visą nutarimą atmainė,, tai man 
įstabu ir liūdna: bet reikia išklausyt jos 
išklausyt jos išvedimo: jeigu jis teisingas 
— reikia nusileist.

Sofronimas. — Jis negali būt teisingas. 
Aglaja. — Ne. jis teisingas; bent mano 

akise teisingas. Meldžiu jus abiejų išklau
syti : kada tu, išmintingas ir didis Sokrate, ' 
priėmei nuo mano tėvo slaptą testamentą, 
tu pasakei man, jog jis paliko man pusėti
ną turtą. Aš tuomet nutariau atiduoti tą; 
turtą tavo numylėtam mokiniui Sofroni- 
mui, kuris, apart tavo pagelbos, nieko ne-,' 
turi. Alano nutarimui tu pritarei. Tu su
pranti, kaip aš buvau laiminga, kada galė
jau padaryt laimingu tą. kurį skaitau tavo 
sunumi. Būdama pilna džiaugsmo ir sal
džios vilties, aš atidengiau savo širdį Ksan- 
tipai ir tuojaus mano sielos džiaugsmai iš
nyko. Ji pavadino mane beprote ir parodė į 
man tėvo testamentą, kuris liudija, jog ma
no tėvas mirė skurde ir jokio turto,man ne- 
paliko, o mane pavedė tam, su kuriuo jį ri
šo draugiški santikiai. Dabar gi, pabudus 
iš to saldaus miego, aš kenčiu didelį skaus-! 
mą dėl to, kad negaliu būt Sofronimui lai-; 
me: aš nenoriu jį apsunkint savo neturto' 
jungu.

Sofronimas. — Aš jau sakiau tau, So
krate, kad jos išvadžiojimai niekam netin
ka: jeigu ji tik myli mane, tai aš gana tur
tingas. Teisybė, ligšiol aš gyvenau vien 
tik iš tavo malonės; bet nėra taip sunkaus Scena II. 
darbo, už kurio dėl gražiausios Aglajos ne-; ------ c ......
sitverčiau. Aš, suprantama, turėčiau paau- riausis iš žmonių, glaudžiuos prie tavo ke- 

<li3ų. Sofronime, ir tu jam dėkuok. Tai jis, 
tai Sokratas mus sujungė, aukuodamas sa
vo turtą. Jis duoda man dalį, dėl mus jis 
netenka didesnės dalies savo gerybių. Bet 
męs to nepakęsim, męs nenorim naudotis 
labdaringumu. Kuodaugiau mus “ 
jaučia dėkingumo, to daugiau męs skriau- 

1 džiam jo sielos prakilnumą.
(Toliaus bus).

kauti jai savo meilę ir pristatyti jai atsa
kanti pasilinksminimą; bet,^ prisipažįstu, 
nepajiegiu to padaryti, reiškia, nesu jos 
vertas. Ret jeigu tik ji norės užsiganėdint 
mano padėjimu, jeigu tik ji sutinka prisi
lenkti prie manęs... O ne, aš nedrįstu pra
šyt, nedrįstu to norėt ir žustu nelaimės pri
spaustas.

Sokratas. — Vaikai mano, Esanti pa

(Ballada).

Lietuvos vargai.
Ten, kur Nemunas galingas 
Tarp gražių kalnų sriuvena, 
Lėtas ir darbštus lietuvis 
Per daug šimtmečių gyvena.

« • •
Jo grįtelė neturtinga, 
Pridengta šiaudiniu stogu, 
Žemos sienos, mažas langas, 
Tamsu, ankšta, nepatogu.

• * *
Lauko margas vienas-kitas, 
Gyvulių liesų būrelis, 
žambis ir ruda sermėga — 
Visas lietuvio turtelis.

» •
Su skaitlinga šeimynėle 
Per
Tur
Tur

Seniai šaltį, badą kenčia, 
Apie juos savi negirdi: 
Vieni slapstosi Gudijoj, 
O kiti tur kietą širdį...

• * *
Dėl kitų kraštų liuosybių 
Sūnūs tėviškę pamiršo:
Tarp savęs kariauti, peštis 
Arba alų maukt įniršo...

]£ 1E1SE
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dieneles dirba, kruta, 
ik sočiai vandenėlio, 
juodos duonelės plutą.

* *
Pats jis koliai rankos sveikos 
Vargą vargti neatboja,
Jei liūdnumas spaudžia širdį, 
Lietuvis sau uždainuoja...

♦ *

Dainos lietuvį ramina, 
Padeda jam vargą vargti, 
Nes per dainą tur jis progą 
Pasilinksmint, išsįverkti.

♦ * ♦

Auga, didinas šeimyna, 
Sunui reik į vaiską stoti: 
Tėvas brauko ašarėlę,
Motina da-nu raudoti I...

* *
Vos sūnūs pargrįžš iš vaisko 
Gaus kiti užimt jo vietą... 
Nebnorėdami to laukti
Jie verčiau keliaus į svietą...

♦ * *

žentas išveža dukrelę 
Ir išsiveda karvutę, 
Vėl vieni senukai likę 
Kremta juodąją duonutę.

/ ♦ »

Štai ir vėl tėvams linksmybė: 
Iš kariaunos grįžt sūnelis: 
Jis galės lydėti žagrę, 
Pavaduotas bus tėvelis.

♦ * *

Baigias vasaros vargeliai, 
Tykiai Nemunas banguoja, 
Ardamas baltas rugienas 
Lietuvis liūdnai dainuoja...

♦ * ♦

Staiga garsas visur plinta: 
"Karė, karė”! Ak nelaimė, 
Apima lietuvio širdį 
Už sunaus likimą baimė...

♦♦ *

Vėl raudos sena močiutė.
Vėl liūdnai dainuos tėvelis: 
Ginti svetimą tėvynę 
Išvažiuoja jų sūnelis...

\ * * *
Senis tėvas žagrę lydi 
Ir pro ašaras dainuoja, 
O pakalnėj Nemunėlis 
Vis smarkiau, rūsčiau ban

guoja!...
_ * * »

*

e •

Laukia tėvas, motinėlė, 
O pagelbos nesulaukia, 
Lig tas Nemunas, per skruostus 
Ašaros seneliams plaukia!...

• • ,
; Ten—toli armotos baubia. 
Trata kulkų milijonai.
O graudingi girdis girioj 
Lietuvių giesmelių tonai.

♦ * »
Seniai verkia, o jiems taria 
įvairiais balsais lakštutės, 
Veversėliai. balandėliai.
Kregždės, žvirbliai ir gegutės...

♦ * e

Vėl naktis... Sapnuoja seniai: 
i Jog vaikai juos prisiminę
Aukso kalnus prisikasę.
Skuba grįžti į tėvynę:

♦ * ♦

i ”Kelkis tėve, motinėlė, 
Jau vargelio nebekęsim.

1 Štai maišai pripilti aukso. 
Laimingai krūvoj gyvensim.”

. • .

i Džiaugias tėvas, motinėlė:
Ak. kaip saldžiai jie sapnuoja!...

I Net pakalnėj sužavėtas 
Nemunas tykiau banguoja...

♦ * ♦

j Aušt aušrelė... Giria bunda...
■ Paukščiai praded sutartinę... 
Senių nėra: nukeliavo 
Jie i amžiną tėvynę!...

Išeivis.
”1. D.”

Daktaras ir šiaudus.
Daktaras G. Chicagoj nu

nešė pas šiaučių savo čeve- 
rykus pataisyt. Šiaučius 
apžiurėjo vieną čeverykų, 
apžiurėjo kitą ir sako:

— Taisyti tuos čeverykus 
jau neužsimoka.

— Jeigu taip, tai suvy
niok juos vėl į popierą — at
sakė daktaras ir rengėsi jau 
išeiti.

— Uskiuzmi,
atsiliepė šiaučius, 
priguli doleris.

— Doleris! —

daktar, —
man

I
Viena iš didžiausių lietuviškų spaustuvių 

Amerikoj su naujausiomis mašinomis 
ir geriausiais jtaisymias.

SPAUSDINAM:

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

Reiškia, spausdiname visokius spausdinius 
nuo didžiausios knygos iki mažiausio tikieto.

Darbą atliekame

GRAŽIAI, PIGIAI ir GREITAI.

Ypatingai pigiai ir gražiai padarom drau
gystėms Konstitucijas ir šiaip visokius jų 
reikalams spausdinius. Todėl su visokiais 
spaudos reikalais kreipkitės j "KELEIVIO” 
spaustuvę, o visados gausit teisingą ir gerą 
patarnavimą.

“KELEIVIS”
255 Broadway, So. Boston Mass
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ŽMOGAUS IŠSIVYSTYMAS
KAIP IR Iš KUR ATSIRADO ŽMOGUS?

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

Yra tai klausimai, kuriuos aiškiai ir nuosekliai 
išaiškina šita knyga. Joje telpa paveikslai kokiu 
budu toji forma išsivystymo keitėsi iki priėjo prie 
žmogaus.

KAINA 35c. 
GRAŽIAIS AUDIMO APDARAIS 50c.

<

I

AKTAS II.
Scena I. — Sokratas ir Sofronimas. T .. . _ . ,

. Sofronimas. - Dieviškas. Sokrate,|
as neganu Įtikėt savo laimei. Kaipgi tai ga- jiems belaukiant, baime ken
tėjo atsitikti, kad Aglajos tėvas, miręs ai-į čiant,
džiausiam skurde, galėjo palikti jai didelę;Taip palengva slenka laikas!... 
dalį? . . . i ♦ * ♦

Sokratas. —- Aš jau sjkį tau sakiau, pač^^us neja laišką, 
kad ji turi daugiau, negu ji mano. As gerai o tėvai iš laiško šito 
žinau jos tėvo padėjimą. Naudokitės abu- Pasižino, jog sūnelis 
du ta laime, kuri jus laukia. Aš gi turiu j Jau nuo priešų kulkos krito!...

i užlaikyti paslaptis kaip mirusių, taip ir gy-; * * *
VU . . „ . „ , .. ... -Motinėlė laužo rankas,

Sofronimas. — Dabar as bijau uk ne-. Lenkia galvą tėvas, vienas, 
no: kad tas Cereros žinius, kurį tu dėl ma- 1 Ritas ašaros kaip žirniai

Sofronimas. — Dabar as bijau tik vie-j Lenkia galvą tėvas, vienas,
• no: kad tas Cereros žinius, kurį tu dėl ma-; Ritas ašaros kaip žirniai 
nęs pažeminai, Aglajos atsisakymą už jo; per suvargintas blakstienas.

1 nnt fnvAO • tol 1 *

Artinas armotu trenksmas, 
Gi naktimis gaisrai šviečia: 
Priešas jau čia pat!.. Kazokai 

; Lietuvį namus mest kviečia.
: * * * 
Senis žemės mest nenori, 
iškentės už ją jis viską: 
Su senute gričią meta, 
Keliasi gyvent Į mišką...

♦ * *
Priešas eina... Gričią dega... 
Per purvynus ir per sniegą 
Kas tik gyvas ir kas spėja 
Kuotoliau nuo gaisro bėga!...

* * ♦

Be pastogės ir be maisto 
Seniai slapstosi po krumus, 
Vėjas neša, skirsto, blaško 
Nuo degėsių pilkus durnus...

♦
♦ * ♦ 

Apsitvėrę gilu urvą
Širdįs $u miškų žvieriais gyvena, 

O tuotarpu Nemunėlis 
Kruvina banga s iuvena.

tekėt nesuverstų ant tavęs; nes tai pavo
jingas žmogus.

. .Sokratas. E! ko gali bijoti tas, kuris 
atlieka savo užduoti? Aš žinau savo priešų 
visą neapykantą; man žinomos visos jų ap- 
šmeižos; bet kada žmogus stengiasi daryt 
žmonėms tiktai gerą ir prieš dangų nepra
sižengia, tai jam nėra jokios baimės nė gy
venti, nė numirti.

Sofronimas. — Pasakei teisingai; vie
nok aš numirčiau nuo susikrimtimo, jeigu 
mano laimė, už kurią aš tau esu kaltas, su
keltų tavo priešus ir pastūmėtų juos prie iš- 
tirimo tavo pastovumo.

Aglaja, Sokratas, Sofronimas. 
Aglaja. — Mano geredėjau, tėve ge-

nustebo 
daktaras. — Užką? Juk 
tamsta čeverykų man visai 
netaisei, tik apžiurėjai.

— 0 ponas daktaras per
eitoj sąvaitėj manęs taipgi 
negydei, tik apžiurėjai, ir 
paėmei du doleriu. Sy!

Daktaras susirūpino, pa
raudo ir noroms-nenoroms 
išmetė šiuačiui dolerį.

<£<!>

LIETUVIŲ ŠEIMYNŲ 
ISTORIJA

PAGAL JUŠKEVIČIAUS DAINAS..
PARAŠĖ Z. ALEKSA

KNYGA, KURI AIŠKIAI APRAŠO LIETUVIŲ 
PRAEITI NUO ŽILOS SENOVĖS.

Iš jos sužinosi, kada musų protėviai vogdavo sau 
žmonas, vėliau pirkdavo. Kaip motinos parduodavo 
savo dukteris. Kokios buvo vestuvinės ir laidotuvių 
apeigos ir kaip jos keitėsi.
Tai viena knyga lietuvių kalboje, kuri taip smulkiai 
išgvildena musų praeitį iš užrašų užsilikusių pas 
pačius žmones.

KAINA 35c.
AUDIMO APDARAIS 50e.

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

”KEI IVIS,” SO. BOSTON, MASS
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KRIAUČIŲ STREIKAS 
KANADOJ.

Montreale (Kanadoj) su
streikavusių 3,000 kriaučių 
streikas tęsiasi jau nuo 
dviejų sąvaičių. Šį panedėlį 
(22 sausio) atvyko į čia 
streikui vesti generalis 
Amalgamated Clothing 
Workers unijos sekretorius 
Joseph Schlossberg kartu 
su unijos advokatu Jacob 
Penkin, nes tikimasi baigti 
streikas atidavus darbinin
kų reikalavimus trečiųjų 
teismui (arbitracijai). Dar
bininkai reikalauja pilno 
unijos pripažinimo, taipgi 
nuo 15 iki 20 nuošimčių al
gos pakėlimo ir 8 valandų 
darbo dienos. Šitie yra vir
šiausi darbininkų reikalavi
mai ir su tais reikalavimais 
labiausiai nenori sutikti fir
mos. Taipgi darbininkai rei
kalauja, kad nebūtų darban 
priimami neunijistai darbi
ninkai.

Streikuoja Semi-Ready 
Co. kriaučiškos firmos dar
bininkai ; Saxe Clothing 
Co.; John W. Peck & Co.; 
Fashion Craff Co.; S. Le- 
vinson Son and Co.; B. 
Gardner & Co.; S. Kellert & 
Son; Christie Clothing 
Co.: Campbell Cl. Co.; Fit 
Reform Cl. Co.; Samuel 
Hart; Samuel Weiner ir 
Freedman Co.

Darbininkų Amlg. Cl. W. 
unijos sekančių skyrių dar
bininkai streikuoja. Loka
liai N209, (operatoriai) N 
277, (kelinių siuvėjai) N167 
(prosytojai) N115 (Kana
dos francuzų) N116 (kirpė
jai ir knypskylių siuvėjai).

Kriaučiam į Montrealą 
nepatartina važiuoti.

NELAIMĖS DIRBTU
VĖSE.

Philadelphijoj 11 d. sau
sio kertėj Broad ir Wash- 
ington gatvių ištiko kriau
čių dirbtuvėje smarki eks- 
pliozija. Dirbtuvėje tuo lai
ku butą kelių šimtų darbi
ninkų, tarpe kurių daug lie
tuvių, bet tik vienas darbi
ninkas Franas Česas (lietu
vis) likos sužeistu. Dirbtu
vės savininkui ekspliozija 
padarė daug nuostolio.

Sausio 19 cukernėj likosi 
sunkiai sužeistas lietuvis 
darbininkas Bronius Janu- 
šaitis. Jam bestatant mai
šus, keli pilni maišai nuo 
viršaus nukrito ant jo, iš
laužė koją ir šiaip gana sun
kiai sužeidė. S. M.

DARBININKŲ 
STREIKAS.

Leominstere, Mass., 15 
sausio sustreikavo Webster 
Piano Co. firmos F. G. 
Smith Piano Cace skyriaus 
darbininkai. Dirbtuvės už
vaizdą pamatęs darbininkų 
nesieėmimą darbo, užklausė 
kame dalykas. Jam atsaky
ta, kad darbininkai reika
lauja, idant butų atgal pri
imtas į darbą pavarytas 
John Russell. Užvaizdą at
sakė, kad Jono Russellio ne
priims atgal. Darbininkai 
laukė dirbtuvės superinten
dento. Supr. atėjus po tūlų 
ginčų prižadėta atgal pri
imt Russellį Į darbą. Bet 
apie 4 vai. po piet iš New 
Ycrko gauta žinia iš firmos 

x viršininko, kad Russellis bu- 
•**tų pavarytas, žinia žaibo 

smarkumu apibėgo darbi
ninkus, darbininkai metė 
darbą ir demonstratyviškai 
išėjo iš dirbtuvės.

Russellis toj dirbtuvėj iš-, 
dirbo 12 metų. Priežastis 
pavarymo jo iš darbo ta, 
kad darbininkai išrinko jį 
komisijon dėl sutaisymo 
darbininkų reikalavimo pa
kelt jiem algą. Russellis tad 
pasirodė kompanijai maišti-: 
ninku, buntavojančiu ”ra-, 
mius” darbininkus, ir dėlto

nusprendė jį prašalintu Tik 
darbininkų solidarumas ir 
susipratimas pasirodė daug 
didesnis, negu ponai kapita
listai manė.

Streikas tęsiasi. Kompa
nija mano streiklaužiais pa
sinaudoti, bet jų nėra. Jeigu 
jos agentai jieškotų darbi
ninkų ir žadėtų darbą čio
nai, tai pranešam, kad ne
važiuotų, nes dirbtuvėje 
streikas už teisingus reika
lavimus ir darbininkiškas 
teises. .A. Muraška.

NUŠOVĖ GLODŽIŲ 
5 METŲ VAIKĄ.

Worcesteryj sausio 22 d. 
prie 5 Lawrence st. bežai
džiant 5 metų Jurgučiui 
Glodis su savo sesute 10 
metų Mariute nežinomas 
vyriškis priėjo ir pareikala
vo iš .mergaitės rakto nuo 
stubos. Mergaitei atsakius, 
kad jinai nežino, kur yra 
raktai, vyriškis nuėjo ant 
antrų lubų, pasiėmė šautu
vą ir sugrįžęs šovė į mergai
tę, bet šūvis pataikė į veidą 
mažam Jurgučiui.

"MĖLYNAS” KRAUJAS 
PASIRODĖ ESĄS 

RAUDONAS.
Amerikos buržujai, norė

dami kuo nors skirtis nuo 
„prastų” žmonių, paprastai 
vadina save „mėlynkrau- 
jais”. Tas pas juos jau pri
imta ir visiems žinoma. Jei
gu, pavyzdžiui, tokių ponų 
apgyventoj vietoj parduo
dama arba išnomuojama 
namas, tai ir laikraščiuose 
skelbiama, kad tai yra „in 
blue blood neighborhood.”

Bet štai šiomis dienomis 
vienas tokių ”mėlinkraujų” 
ištvirkėlių, milionierius 
Thaw, norėdamas nusižu
dyti persipiovė sau gerklę 
ir pasirodė, kad jo kraujas 
visai ne mėlynas, bet raudo
nas.

Kitoj vėl vietoj tokie „mė- 
lynkraujai” ponai laike puo
tos susimušė už pačias, šam
panu nusilakę sudaužė sau 
nosis — ir vėl pasirodė, kad 
jų kraujas raudonas.

Vietinės Žinios
Paleido ir pataikė kirviu 

vaikui į galvą.
Pereitą subatą City Hos- 

pital ligonbutyje pasimirė 
John W. Mahoney, 12 metų 
vaikas, kuriam kirviu per
kirto galvą Juozas Navilius 
(turbut Navulis) gyvenąs 
po nr. 128 Bowen st., So. 
Bostone. J. Navilius, 16 me
tų vaikėzas, šį panedėlį likos 
areštuotas kaltinamas už- 
mušėjistėje.

Atsitikimas įvyko 26 lap
kričio nakčia. Buriui vaikų 
bežaidžiant ties Navilių ap
gyventa stuba, J. Navilius 
užpuolė vaikus su kirveliu 
ir besivydamas iki 6th st. 
paleido kirveliu į vaikus. 
Pataikė J. W. Mahoney į 
galvą ir prakirto ją gana pa 
vojingai. Vaikas nepagijo. 
Pasimirus sužeistam vaikui, 
Navilius likos areštuotas.

Skundžia Bostoną ant 
$100,000.

Everett miestelio majo
ras Mullen skundžia Bosto
no miestą, reikalaudamas 
$100,000 užtai, kad Charles- 
towno „purauzė” jau per 
daugelį metų turėjo užė
mus žemę, kurį prigulėjo E- 
verett miesteliui. Perei
tais metais ta „purauzė” 
buvo sugriauta, o žemė pa
vesta Elevated kompanijai, 
už ką Bostono miestas gavo 
$80,000. Taigi Everetto ma
joras dabar nori atimti iš 
Bostono tuos $80,000 ir prie 
to da reikalauja $20,000 už 
naudojimąsi ta žeme, kuo
met ant joaatovėjo beturčių 
prieg/auda.

K E L E I V I 8. s. i
Susirinkimas. Cambridgečiaus Lietuvių

f Ateinančio ketvergo va-|Mot. Prog. Susiv. 27 kp. 
mašinšapėj, kare(25 sausio) Lietuvių rengia Kostiumų balių 17 _ • 1_ 1 I « T~b 1 ▼ • » • SVGJ 

tainės. Balius bus labai gra 
žus, nes pirmas toks balius 
Cambridge. Kitų draugijų 
meldžia ant tos dienos nieko 
nerengti.

Gaisras Walwortho 
mašinšapėj.

Walwortho l ______________v__ _____ , ______ _
City Pointe, utaminke buvo salėje bus Bostono Lietuviui Vasari0 ant „Cyprus’ 
kilęs gaisras, kuris padarė _
$15,000 nuostolių. Ugnis ki- susirinkimas.
lo iš kalvės ir grasė visai 
fabrikai, bet per dideles ug- 
nagesių pastangas toliaus 
nuo kalvės nenuėjo.

Kriaučių unijos 149 lokalo 
__ ___ _ Visi kliau
čiai privalo susirinkti, nes 
bus išduotas pilnas rapor
tas iš streiko bėgio, taipgi 
raportas iš atsibuvusio 
kriaučių baliaus.

Komitetas.

Vagis turėjo sau vaiką 
į pagalbą.

Bostono policija suėmė 
tūlą Hyramą Martiną, kuris 
pastaruoju laiku pavogęs 
daug namų. Jį suėmus pa
aiškėjo, kad jisai turėjo da 
ir 13 metų amžiaus vai
ką sau į pagalbą. Norėda
mas įsilaužti į namą, jisai 
įkeldavo tą vaiką per langą, 
kad tas atkabintų iš vidaus 
duris. Policija tą vaiką irgi 
suėmė. Pats vagis Martin, 
sakoma, atvažiavęs čionai iš 
Detroito.
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Gražiausių Dainų ir Najiausių
EILIŲ KNYGA

K

h
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. 
Tai gražiausia ir turtingiausia eilių knyga lietuvių kalboje. 

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

Ta pati knyga drūtais audimo apdarais — $1.00.

SIELOS BALSAI

AMOiūMJiOfc
„VALKATA”.

Keturių aktų dramatiš
ką vaizdelį stato scenoje 
LSS. 71 kp. iš Cambridge, 
Mass. Šis veikalas bus per
statytas puikiausiame Bos
tono teatre „Dudley Opera 
House” 113 Dudley st., suba- 
toj, 3 d. kovo (March) 1917 
m. Meldžiame visuomenės 
jokių pasilinksminimų virš- 
minėtą vakarą nerengti.

Teatro komisija.

LSS. 86 kuopos (Hyde 
Parke) rengiamos diskusi
jos atsibus nedėlioj 28 sau
sio, Magnolia Hali svetai
nėj, 1176 River st., praside
dant nuo 2 vai po pietų. Bus 
diskusuojami svarbus klau
simai. Visi haidparkiečiai 
kviečiami dalyvauti.

Nupuolė nuo elevatoriaus, 
i Ant Washingtono ir Wa- 
rreno kryžgatvio pereitos 
subatos vakarą nupuolė nuo 
elevatoriaus žmogus ir taip 
susižeidė, kad vargiai galės 

'gyventi. Jį tuojaus nuga- 
i beno į miesto ligonbutį.

I

Fondas bedarbiams šelpti.
Savo susirinkime Inter- 

national Cigarmakers Uni
jos N97 nutarė įkurti fon
dą bedarbiams šelpti. Ci- 
gaminkų unija iš savo na
rių reikalauja, kad fondan 
sudėtų bent 50 tūkstančių 
dolerių, reikalingų sušelpi- 
mui unijos narių, kurie 
streikuoja ar neturi darbo. 
Pasirodo, kad šiuo laiku yra 
daug tos unijos narių be 
darbo.

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

LSS. 60 kp. rengiamos 
prakalbos įvyks nedėlios va
kare, 28 sausio, socialistų 
svetainėje. Kalbės M. Ake- ir tada bus sunkiai juos jum 
laitis. Publika kviečiama 
skaitlingai atsilankyti.

Sausio 28, U’ valandą ryte 
bus susirinkimas LSS. 60 
kp. Yra daug svarbių reika
lų, todėl visi nariai malonė
kit susirinkt.

Pereitoj subatoj ant kam
po Washington ir Water 
gatvių automobilius užva
žiavo ant šaligatvioir sužei
dė 5 žmonės.<

Roxburyje pereitos suba- 
tos naktį vagįs įsilaužė į na- 

___mą po No. 14 Abbotsford st. 
Ne. ir išnešė už $1,000 drabužių

šaudė bėgančius vagilius.
Policija sužinojo, kad 

Roxburyje yra pastatytas 
vienam garaže pavogtas au
tomobilius ir pradėjo klau
sinėti žmonių, ar kas neži
no, kam jis priklauso. Kada 
vienas policmonas su tuo pa
čiu klausimu norėjo prieiti į 
prie dviejų jau nų vaikinų, 
tie leidosi bėgti. Policmonai 
tuomet pradėjo vytis. Iš
galėdami vagilių pasivyti, ir auksinių daiktų, 
policija pradėjo šaudyt, bet!-----------
vagiliai vistiek pabėgo. i Billy Sunday sako, kad 

[danguje vietos yra visiems, 
Buvęs airiu sukilimo va- tik velnias išskuta daugelio 

das Thomas Kenny, kuris. žmonių vardus, 
pabėgo nuo Anglijos val
džios, likos įleistas Ameri- Cambridge’juj suban- 
kon ir apsigyveno Cam- kruti jo Murphy & Robson 
bridge’juje. " medžio darbų dirbtuvė.

Į
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S. Baracevičius
GRABORIUS.

Palaidoju visuose aplinkiniuose 
miestuose.

PATARNAVIMAS GERAS 
IR PIGUS.

Didelį palaidoju už 45 dolerius, 
mažą už 15 dol.

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

MES NUSIUNČIAME VISUR:
KARĖS BELAISVIAMS Į VOKIETIJĄ;

UŽIMTOSE VOKIEČIŲ VIETOSE LIETUVOJE, 
jeigu turite dabartinį jų adresą;

PEBĖGĖLIAMS i RUSIJĄ, 
kurių turite adresus;

SUJIEŠKOME TUOS, KURIE PASILIKO LIETUVOJE ARBA 
PABĖGO I RUSIJĄ.

LAIVAKORTES j visas pasaulio dalis geriausia gaut pas mus. 
ADVOKATO PATARIMAI ir visokios rųšies dskumentua 

padarome atsakančiai.

F. J. BAGOČniS
253 BR0ADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.

I

atsiimti. J. G. Gegužis

S

DENTISTAS

Dr. I. Ganzburg
■ Labai gerai at- 
( lieka darbą su- 

rištą su danti- 
;(mis ir jų ligo- 
J mis, už žemes- 
)/ nę kainą, kaip 
IĮ bent kas kitas Brocktone. Pil

nas užganėdini mas gvarantuoja- 
mas. Mokslas ir patyrimas Ru
sijoj ir Amerikoj yra geriausiu- 
liudvtoju to. Ateikite patįs per- 

!! sitikrinti.
Į Kalba rusiškai ir lenkiškai.

64 W. Elm street

PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 
DARBO VALANDAS.

Kiekvienas nusipirkęs tą knygą pasidžiaugs. Pinigus geriau
sia i siųst ”Money Orderiu,”popierinius galima siųst tiesiog pa
prastam konverte, užrašius aiškiai adresus savo ir "Keleivio” ir 
prilipyt už 2c. markę.

„KELEIVIS,” SO. BOSTON, MASS.

M. ANDRIUŠIUTĖ,
MOTERIŠKŲ RŪBŲ SIUVĖJA.

( 
(

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 per si tikrinki t mano užtikrinimu 
ir norint turėt gerus rubus pigiai,— 
duokit pasiūt man.
J24 E street, kampas Broadvay 

SO. BOSTON, MASS.

Kada tu gimei?

I

Brockton, Mass.---------------------------
I

į
I

I

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

adresuok:
A. ZVINGILAS 9 

P.O. Box 3232 Boston, Mass-

Lietuviai Kliaučiai I
Visokius Vyrams Drabužius j 

Siuvame ant Užsakymo 
Išvalome, sutaisome ir išproal- J 

name senus.
Vienintėlė Kriaučių kompanija į 

So. Bostone, kur visame duoda > 
gerą ir gražų darbą už prieina- j 
mą kainą.
PASIŪDINK PAS MUS SIŪTĄ 
O NEŠIOSI IR DŽIAUGSIESL i
Todėl, kurie norit pasisiudint ) 
gerą siutą, išvalyt arba suproait, 

kreipkitės pas mus.
SOUTH BOSTON CUSTOM 

TAILORING CO.
278 Broadway, So. Boston. į

T THE^MAGICSHOP.
| Pirmas Amerikoj lietuvys uždėjo magijos 
| dirbtuvę. Dirba visokių štukų daiktus. Jei 
I nori gauti štukų katalogą, prisiųsk štampų 
I ir tuoj gausi. Adresuokite taip:

TW« MACIC SHOP,I P. O. BOX SOS. HOLBROOK. MASS.

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

Jeigu neturi mano katalogo, tai prisiųsk už 3c. pačtinę markę, o ta
rėsi didelį ir puikų katalogą, kuriame rasi visokių geriausių ARMONIKĄ 
SKRIPKŲ, HRIUBŲ, ir daugybę kitokių MUZIKALIŠKŲ INSTRU
MENTŲ, ISTORIŠKŲ IR MALDŲ KNYGŲ, kokių tik randasi lietuvi* 
koj kalboj. Puikiausias koncertinis Armonikas su 76 ir 102 raktais 
Kainos labai prieinamos. Naujausias Lietuviškas Sapnininkas, dydžio 
5x6^ su 310 paveikslėlių. Kaina 50c. Reikalaukite visokio tavoro pas 
tikrą lietuvį, o gausite teisingus tavorus. Agentams parduodu pigiau 
Rašykit tokį adresą:

WC Wnidplic U2 GRAND ST,. o. w diueilb BROOKLYN, N. 1

(IParduodu Paminklus ir Kviet 
kas. Užlaikau automobilius grei 
tam susinešimui. Atsitikus rei
kalui meldžiu kreiptis prie manęs, 
aš pribusiu greičiau, negu vieti
niai graboriai, nes mano automo
bilius stovi visados ant kelio.

S. Baracevičius
258 Broadway, So. Boston, Mass. 

Telefonas: So. Boston 839-J.

(g.

^Pirksi Laikrodėlį?

EXTRA!

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

•

Geriausia 
Lietuviška Aptieka So. Bostone 

ir apielinkej

Gyduoles sutaisome 
ir prisiunčiame 

visokias,

kurios tik pasaulyje 
priimtos ir yra 

vartojamos.

Ypatingai geros šios gyduolės:
25e
50c
25c
50c
20c
2bc

1.00
1.00
50c

Nuo prakaitavimo kojų .. 
Gydanti moętis 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 ..............................  75c
Kraujo Valytojas..........  1.00
Nuo kosulio, gripo ir slogos 1.00
Nuo Reumatizmo .......... $1.00

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

kaus kvėpavimo .......... 1.00
Gydu. nuo ”kornų” 15, 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

III

t

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 rųiies. 
Pataisau sugadintus arba išmai
nau ant naujų.

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

P. VALUKONIS,
256 Breadsray, Sa. Besto*. Mass

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

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

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

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

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

Visokiame reikale kreipkitės šiuo adresu:

% Šidlauskas į
PROVIZORIUS 1

226 Broadway, Kampas c at So. Bestos, Hks. j




