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Rusijoj prasideda revoliucija; norima nuversti caro sostą ir įsteigti republiką
Vokietija pasiūlė Amerikai taikytis; Wilsonas tą pasiūlymą atmetė. Amerika rengiasi prie karės ne juokais. Raudonojo 
Kryžiaus draugija jau ir ligonbučius pradeda organizuoti. Militaristai reikalauja, kad Amerikoj butų įvesta jau priverstina 

kareivystė. Socialistai smarkiai protestuoja prieš vėlimą šalies į Europos skerdynę. •

Rusijoj kįla rmlincija.

NORI NUVERSTI CARĄ 
NUO SOSTO.

Rusijoj prasideda jau re
voliucinis judėjimas. Nori
ma nuversti nuo sosto carą 
ir padaryti iš Rusijos repu- 
bliką. Apie tai sako jau 
oficialios žinios iš Petro
grado. Per Londoną atėjo 
12 vasario žinių, kad šiomis 
dienomis Petrograde areš
tuota 11 Karės ir Pramonės 
Kometeto narių, priguhnčių 
prie darbininkų grupės. 
Juos kaltina prigulėjime 
prie revoliucijonierių parti
jos ir kurstyme tarp darbi
ninkų revoliucijos.

Beto, areštuota ir dau
giau žmonių, kurie taip pat 
kaltinami revoliucijos kėli
me. Taigi išrodo, kad Ru
sijoj neramu. Jeigu jau 
revoliucijonierių atsirado 
tokiame Karės ir Pramonės 
Komitete, kurio tikslu yra 
organizuoti pramonę, kad 
padėjus valdžiai vesti karę, 
tai ką jau kalbėti apie tas 
organizacijas, kurių tikslas 
visuomet buvo kovoti su ta 
valdžia?

ANGLAMS PASISEKĖ 
VOKIEČIUS SUMUŠT 

FRANCUZIJOJ.
Anglai oficialiai praneša, 

kad jiems pasisekė sumušti 
vokiečius Bapaume apielin- 
kėje. Anglų pulkai užgrie
bė Sailly-Seillisel kalvą, prie 
kunos pernai pavasarį dide
liame talkininkų užpuolime 
vokiečiai sulaikė francuzus. 
Sailly-Saillisel kalva skaitė
si svarbia vokiečių pozicija, 
dabar čia suėmė 87 vokie
čius nelaisvėn ir užgriebė 
karės medegos. Talkininkai 
skelbia, kad vokiečiai žy
miai silpnėja.

UŽMUŠĖ RUSŲ 
GENEROLĄ.

Pereitoj sąvaitėj Galici
joj vokiečiai pradėjo smar
kiai bombarduoti Stanislavo 
miestą ir atakuoti aplinki
nes rusų pozicijas. Šituose 
mūšiuose likos užmuštas ru
sų generolas Kardinalovs- 
kis. Vokietys pataikė jam iš 
karabino tiesiog galvon. 
Petrogradas sako, kad vo
kiečių atakos tečiaus buvo 
atremtos.

VISUS RUMUNUS GA
BENA VOKIETIJON.
Rumunijos užsienio mini- 

steris prantša Paryžiun, 
kad iš užkariautos Rumuni
jos vokiečiai pradėjo gaben
ti Vokietijon visus gyvento
jus, kurie tik gali dirbti dar
bą. Gabenami nuo 16 iki 67 
metu amžiaus vyrai. Išga
benti Vokietijon tie žmonės 
laikomi belaisviais ir varu 
verčiami dirbti.

KYNAI GRASINA PER
TRAUKSIĄ SU VOKIETI

JA RYŠIUS.
Šią sąvaitę likos paskelbtas 

Kynų oficialis atsakymas 
Vokietijai delei pradėtos 
jos submarinų karės. Ši
tam savo atsakyme Kynų 
valdžia užreiškia:

"Iš naujo pradėta Vokie
tijos submarinų karė gresia 
pavojumi Kynų piliečių gy
vybei ir turtui da daugiau, 
negu anuosyk, nors ir tada 
ji lėšavo Kynams daug gy
vasčių ir tuo jau peržengė 
tarptautinio įstatymo ri
bas.

"Jeigu prieš tokį kovos 
būdą nieko nesakyti, tai ji
sai įneitų į tarptautinius 
įstatymus ir laike karių ne- 
utralėms valstybėms butų 
nepakenčiamas.

”Kynai todėl energingai 
protestuoja prieš Vokietijos 

j žingsnį, paskelbtą nuo 1 va
sario, ir tikisi, jog neutralių 
valstybių teisės bus paguo- 
dotos ir tas žingsnis sulai- 
kytas.

”Tečiaus jeigu priešingai 
j tokiai vilčiai Vokietija šio 
j protesto nepaisytų, tai Ky- 
jnai bus priversti pertraukti 
su ja visus ryšius.”

Vokiečiai paskandino 
92 laivu į 13 dienų.
Paskelbę žiaurią karę 

submarinais, nuo 1 iki 13 
vasario vokiečiai paskandi
no 92 laivu, katrie sudaro 
kartu 132,000 tonų įtalpos.

Vasario 13 likos paskan
dintas White Star linijos di
džiulis garlaivis ”Afric,” tu
rėjęs 11,999 tonų įtalpos. 
Tai buvo pirmutinis toks di
delis laivas, paskandintas 
submarino.

Vokietija vėl išleido neut- 
ralėms valstybėms perspėji
mą, kad jos submarinai 
skandins visus laivus, kurie 
tik plauks Anglijon, Fran- 
cuzijon, Italijon, arba iš te
nai.

ORLAIVIŲ FABRIKAN
TAI SIŪLO SAVO PA

TARNAVIMĄ.
Penkiolika orlaivių fabri

kantų susi važiavo New Yor- 
ke ir mušė Wilsonui telegra
mą, kad jie gali kas sąvaitė 
padaryti po 175 orlaivių ir 
yra pasiryžę visas tas maši
nas "paaukauti” savo tėvy
nės apginimui, suprantama, 
už gerą atlyginimą.

Patriotai!

REIKALAUJA 25,000
VYRŲ LAIVYNUI.

Agentai laivyno naujo
kams samdyti gavo iš Wash- 
ingtono įsakymą tuojaus 
priimti 25,000 vyrų. Dabar 
Jungtinių Valstijų laivynas 
turi 58,000 žmonių.

Ima vokiečius nelaisvėn
AMERIKONAI PAĖMĖ 
NELAISVĖN VOKIEČIŲ 

KAPITONĄ IR JU
RININKUS.

Šiomis dienomis vokiečių 
kapitonas Hans Berg ir 24 
jurininkai, kurie andai bu
vo atvedę Amerikon suimtą 
anglą laivą ”Appam,” likos 
nugabenti iš Norfolko, Va., 
į Philadelphia ir tenai inter
nuoti kartu su vokiečių 
skraiduolio ”Prinz Eitel 
Friederich” ir ”Kronprinz 
Wilhelm” jurininkais. Jie 
bus laikomi tenai nelaisvėj.

Kapitonas Berg, kuris 
yra kariško vokiečių laivy
no oficieris, parodė didelę 
neapykantą ir panieką 
Amerikos įstatymams ir 
jos valdininkams. Akyvaiz- 
doj tų valdininkų jisai tren
kė į laivo denį šmotą uolos, 
kuri subirėjo į tūkstantį 
skeveldrų. Ir paskui, kaip 
laikraščiai rašo, jisai dūko 
visą laiką, pakol jį išgabeno 
Philadelphijon.

Jisai užprotestavo prieš 
amerikiečių lieutenantą 
Westą, kad tasai drįso atei
ti prieš jį, Bergą, civilėm 
drapanom. Tas, girdi, įžei
džiąs jo karišką uniformą. 
Jis neleido amerikiečiams 
nei piršto pridėti prie savo 
ir savo žmonių bagažo, sa
kydamas, kad nešvariomis 
savo rankomis amerikonai 
gali jų daiktus suteršti.

Paskui jisai pareikalavo, 
kad Amerikiečių valdžia iš
vaikytų iš prieplaukos visus 
laikraščių ir judomųjų pa
veikslų fotografistus, kuo
met jisai su savo jurininkais 
laukė laivo važiuot į Phila- 
delphią. Kada jam paaiš
kinta, jog čia laisva šalis ir 
fotografistai turi teisę būti 
prieplaukoje, tai jisai pats 
pradėjo juos vaikyti. Te
čiaus išvaikyt jis jų negalė
jo ir kuomet jis vieną vaikė
si, tai kiti tuotarpu jį dūks
tantį fotografavo ir džiau
gėsi, kad vokietys gerai lo
šia ir išeis geri ”muving 
pikčiai.”

Laivas ”Appam,” kurį tie 
vokiečiai sugavę atsigabeno 
Amerikon 14 vasario perei
tų metų, dabar stovi Norfol
ko prieplaukoj. Augščiausis 
šios šalies teismas turės nu
spręsti, ar jis turi pasilikti 
vokiečių savastis, kaipo ka
rės grobis, ar sugrąžinti jį 
Anglijai.

NUŠOVĖ DU VOKIEČIŲ 
ORLAIVIU.

Iš Paryžiaus pranešama, 
kad pereitoj subatoj ir ne
dėlioj buvo keliatas susirė
mimų tarp franeuzų ir vo
kiečių orlaivių. Tuose susi
rėmimuose du vokiečių or
laiviai likos nušauti žemėn. 
Vienas jų nupuolė į franeu
zų pozicijas, o kitas į vokie
čių.

VOKIEČIAI GALI 
UŽPULTI AMERIKĄ.
Amerikos laivyno lygos 

viršininkas pulkininkas 
Thompsonas sako, kad 
Jungtinių Valstijų padėji
mas labai pavojingas. Karė 
išrodo labai galimas daik
tas. Jeigu karė kils, tai 
Amerika turės dėti visas sa
vo jiegas, kad Vokietija bu
tų sumušta, sako jisai. Bet 
kaipgi Amerika gali tatai 
padaryti? Armijos ji nega
li Europon nusiųsti, nes ji 
tiek kareivių neturi. Ame
rikos laivynas ir nieko nega
li vokiečiams padaryti, nes 
vokiečių ant jūrių dabar vis- 
tiek nėra. Prieš submari- 
nus kovoti visai negalima, 
nes jie veikia po vandeniu. 
Todėl Amerika gali remti 
sąjungininkus tiktai pini
gais ir gaminti jiems gink
lus ir amuniciją.

Iš kitos tečiaus pusės 
Amerika turi būt pasiren
gus ir prie apsiginimo, nes 
gali būt, kad vokiečių sub- 
marinams pasiseks sunai
kinti Anglijos ir jos sąjungi
ninkų galybę ant jūrių. Vo
kiečiai paėmę jūrių kontro
lę į savo rankas, galės už
pulti ant Amerikos, kad jai 
atkeršijus. Todėl pulkinin
kas Thompsonas sako, kad 
Amerika privalo suorgani
zuoti 2,000,000 kareivių ar
miją, kad reikalui atėjus bu
tų galima atmušti užpuoli
kus.

VOKIEČIAI DĖVI BALTĄ 
UNIFORMĄ.

Iš Petrogrado pranešama, 
kad žiemai užėjus ir žemei 
nuo sniego pabalus, vokie
čiai tuojaus pritaikė prie jos 
ir savo kareivių uniformą. 
Jie dabar apsivilko baltais 
ploščiais ir kepurėmis, taip 
jog iš tolo labai sunku juos 
įžiūrėti. Taip pereitos su- 
batos naktį Galicijoj pulkas 
baltų vokiečių išlipo iš savo 
apkasų ir rusai juos tik tuo
met pamatė, kaip jie juos 
užklupo. Užpuolimą rusai 
tečiaus atrėmę.

AUSTRAI APMUŠĖ 
ITALUS.

Pereitos pėtnyčios naktį 
prie mėnulio šviesos austrai 
padarė ant italų užpuolimą 
Goricijos apielinkėje. Jiems 
pasisekė įsiveržti į italų ap
kasus, paimti nelaisvėn 15 
oficierių ir 650 kareivių. 
Beto da austrai paėmė 10 
kulkasvaidžių, 2 mašinas 
minoms svaidyt ir kitokių 
karės įtaisų.

. Italai betgi sako, daug po
zicijų, kurias austrai buvo 
paėmę, jie tuojaus atsiėmė, 
o katros da neatimtos, tos 
dabar apšaudomos.

PASKANDINO 3 TURKŲ 
LAIVUS.

Ant Juodųjų jūrių ru°ai 
paleido dugnan 3 turkų lai
vus su tavorais.

Nepaprastas išradimas.
IŠRADO TORPEDĄ SU 
AUSIMIS” IR "PROTU.”
Amerikos laikraščiai rašo, 

kad tūlas Wood iš Chicagos 
išrado tokią torpedą, ką tu
ri "ausis” ir "protą.” Jis 
demonstravęs ją prieš Mok
slo Akademiją Pittsburge 
ir sakoma, kad ji ištikrujų 
stebuklus daranti. Pastaty
ta vandenyje ji stovi sau 
Įkabinta- ramiai ir nieko ne
daro. Bet kaip tik prisiar
tina bent už dešimts mylių 
nuo krašto koks laivas, ji 
tuojaus "išgirsta," pasiliuo- 
suoja nuo įkaro ir leidžiasi 
priešą atakuot. Ir ji turinti 
tokią ypatybę, kad pabėgti 
nuo jos jau negalima, nes ji 
daro 40 mazgų į valandą ir 
visuomet Į laivą pataiko, 
vistiek kaip jis nevingiuotų 
ir nesisukinėtų. Torpedos 
paslaptį Wood atidavęs šios 
šalies valdžiai.

Ar tame yra nors kiek 
teisybės, ar kapitalistų 
spauda tyčia tą pasaką pra
simanė, kad nugązdinus vo
kiečius. sunku suvokti.

AMERIKONAI VARO 
VOKIEČIUS Iš DARBO.

Norfolk, Va. — Čia atsta
tyta nuo darbo 4 vokiečiai, 
kurie dirbo ant amerikiečių 
garlaivio "Caciųue.” Visus 
keturis juos deportuos.

Washingtono valdžia įsa
kė paleisti visus vokiečius iš 
pajūrio sargybos, o taipgi 
visus vokiečius jurininkus, 
kurie tik neturi pilnų pilie
tiškų popierų. Washingto- 
ne likos pavarytas iš darbo 
vienas valdžios vačmanas 
už tai, kad simpatizavo vo
kiečiams.

SAKO VOKIEČIAI GALI 
UŽPULTI MUS Iš ORO.

Washingtono senatoriai 
pataria Amerikai apsisau
goti nuo vokiečių orlaivių. 
Senatorius Chamberlain sa
ko, kad vokiečiai gali atvež
ti orlaivių submarinuose ir 
netoli Amerikos paleisti 
juos. Orlaiviai gali mesti 
bombų į New Yorką, Bosto
ną, Philadelphiją ir kitus 
didesnius pajūrio miestus. 
Senatorius Martine sakosi 
buvęs "Deutschlando” vidu
je ir matęs, kad toks subma- 
rinas turįs gana vietos ke
liems orlaiviams sudėt.

ISPANIJA NETEKO JAU 
29 LAIVŲ.

Iš Madrido pranešama, 
kad nuo karės pradžios iki 
31 sausio šių metų Ispanijos 
nirklvbos laivynas neteko 
jau 29 laivu, kurie žuvo nuo 
minu ir submarinų. Vertė 
paskandintų laivų apskaito
ma i 70.000,000 pesetų ($14,- 
000,000).

GELEŽINKELIŲ DARBI
NINKAI REVOLIUCIJOS 
METU NEGALI STREI- 

KUOT.
Senatan įnešta kitas bi- 

lius, kaipo priedas prie 
Adamsono įstatymo, įvedu- 
sio ant geležinkelių 8 valan
dų darbo dieną. Šitas prie
das prie Adomsbno įstaty
mo jau nedraudžia geležin
kelių darbininkams strei
kuoti, bet sako, karės leiku 
prezidentas gali paimti ge
ležinkelius, telegrafą ir tele
foną į savo rankas ir visi 
darbininkai tuomet lieka 
jau valdžios darbininkais. 
Tuomet streikuot jiems jau 
nevalia, kaip lygiai nevalia 
daryti jokių kliūčių geležin
kelių judėjimui. Už prasi
žengimą skiriama 5 metai 
kalėjimo. Prezidentas gali 
paimti geležinkelius į savo 
rankas netik karės metu, 
bet taipgi ir laike žmonių 
sukilimo, laike revoliucijos, 
kuomet valdžiai reikia siun
tinėti kariumenę žmonėms 
šaudyt. Tada geležinkelių 
darbininkai irgi negali 
streikuoti.

ANGLAI LAIMĖJO 
DU MUŠIU.

Pereitos sąvaitės pabai
goje anglai laimėjo du mu
šiu. Francuzijoj, Somos 
fronte jie paėmė keliat ą 
stiprių vokiečių pozicijų ir 
kelis šimtus belaisvių. Vo
kiečiai paskui ėjo kontrata
komis, bet anglai juos atrė
mė. Turkijoj anglams pasi
sekė supliekti turkus Meso
potamijos fronte. Jie paė
mė tenai 6,000 jardų ilgio 
apkasus ir nuvarė turkus 
apie mylią atgal. Beto da 
anglai sunaikino būrį suki
lusių turkų Egipte.

WILS0NAS ATMETĖ 
KAIZERIO PASIŪLYMĄ.

Šveicarijos valdžia prane
šė pereitoj subatoj į Wash- 
ingtoną, kad Vokietija nori 
pasitarti su Jungtinėmis 
Valstijomis dėl submarinų 
karės, tečiaus su ta išlyga, 
kad Anglijos pakraščių blo
kada negali būt laužoma.

Prezidentas Wilsonas ši
tą kaizerio pasiūlymą at
metė. Jisai atsakė jam per 
Šveicarijos pasiuntinį, kad 
Jungtinių Valstijų valdžia 
tik tuomet sutiktų su Vokie
tijos valdžia tartis, jeigu 
pastaroji atšauktų submari
nų karę, kurią ji apskelbė 
nuo 1 vasario visų neutralių 
valstybių laivams.

Tuo tarpu gi Amerika 
ruošiasi prie karės ant tik
rųjų.

DERASI AUDEKLĄ AR
MIJOS DRAPANOMS.
Schuvlkillo arsenala 

kreipėsi pas audeklų fabri 
kantus klausdamas, kieĮ 
kainuotų audeklas 500,00 
kareivių uniformoms.

Pradeda kovą prieš karę
ARGENTINOS SOCIALIS

TAI PRADĖJO KOVĄ 
PRIEŠ KARŲ.

Iš Buenos Aires praneša
ma, kad Argentinos sociali
stų partija pradėjo smar
kiausią kovą prieš karę ir už 
kuo veikiausi užbaigimą eu
ropinės karės. Argentinos 
socialistai kreipėsi į visų ki
tų šalių socialistus, kuriuos 
tik jų atsišaukimas gali pa
siekti, šaukdami, kad socia
listai visur pradėtų kuo- 
smarkiausį judėjimą prieš 
karę. Argentinos socialis
tai, nežiūrint lietaus 11 d. 
vasario Buenos Aires mieste 
sutraukė milžiniškiausią 
žmonių minią ant Congres- 
so Plaza pleciaus, kur kal
bėtojai laikė prakalbas ir 
keliolika tūkstančių darbi
ninkų priėmė rezoliuciją 
reikalaujančią iš viso pa
saulio organizuoto pro
letariato griežčiausios ko
vos už prašalinimą ka
rės ir įvykdinimą Eu
ropoje laisvų respub
likų. Taipgi priimta rezo
liucija užreiškianti, kad 
Argentinos valdžia teneban- 
do daryt kokių-nors kariš
kų žingsnių, kitaip Argenti
noj pakilsianti revoliucija.

PRIEŠKARINĖ KONFE
RENCIJA PRASIDĖJO.
Washingtonan 12 d. vasa

rio specialis traukinys atve
žė delegatus iš New Yorko, 
Philadelphijos ir daugelio 
kitų rytinių valstijų didmie
sčių. Delegatai suvažiavo 
Washingtonan, kad čionai 
laikyti konferenciją, pasi
kvietus jon taipgi kongres- 
manus ir kad nutarti atsa
kančias priemones prašali- 
nimui karės pavojaus.

Susivažiavę delegatai ko
voti prieš karę visų pirma 
surengė demanstraciją.

Konferencijos pirminin
ku išrinkta single-taxerį iš 
Deleware Frank Stephensą. 
Priimta rezoliucija, reika
laujanti, kad karės klausi
mą valdžia paleistų visuo
menės nubalsavimui ir be 
visuomenės pritarimo karės 
nepradėtų.

Suvirs šimtas suvažiavu
sių delegatų atsilankė ypa- 
tiškai pas prezidentą Wilso- 
ną ir išreiškė jam savo at
stovaujamų organizacijų 
reikalavimus. Senatorius 
Stone, užsienio dalykų ko
miteto pirmininkas užtikri
no delegatus, kad valdžia 
dedanti visas savo pastan
gas, kad išvengus karės.

SAUGOJA TELEGRAFO 
VIELAS.

Charlestowne, prie Bos
tono, kur yra kariško laivy
no stotis, 20 policmanų sau
goja tiltą ir telegrafo vielas, 
nes bijomasi, kad vokiečiai 
įų neperkirstų arba nesu
griautu tilto.



ULBIVU

j^ĄPZVALGĄ
iš balto juodą, iš juodo baltą 
padaryti ?’’
Ar žinot, kas tokius ”ste-: 

buklus” daro? Tai klerika- 
| lu lyderis kun. Kemėšis.

Girdi:
"Kun. Kemėšis, biesai žino 

keno autroitetu. šaukia ’kuo- 
' greičiausia’ panaikinti visus 

vietinius komitetus, arba bent. 
pakrikdvti tą naudingą įstai- 
gą-
Kun. Kemėšio laikraštis, 

atakuodamas „centralinį 
i komitetą,” rašo:

”Iš naujo liberalų sustaty
tas 'Centralinis Komitetas’ I 
šaukiasi dabar buvusių Lietu
vių Dienos Komitetų ir visuo-| 

1 menės, kad jam pagelbėtų Į 
veikt nedėkingą darbą skaldy
mo Amerikos lietuvių. Kviečia 
vietinius komitetus užsilikti 
ant toliaus ir pasiduoti globai 
liberalų centralizuojančio ko
miteto. Ir viską tą daro Lietu
vos vardu, veidmainiškai verk
damas apie vargus siaučian
čius Lietuvoje. Tikros kroko- 
dyliaus ašaros
Vadinas, suėjo klerikalai 

su tautininkais Į bendrą ko
mitetą. pasibučiavo ir susi
pešė.

Simpatijų mes tam komi
tetui neturėjome ir neturi
me, bet reikia pasakyti, kad 
klerikalai pasielgė su juo 
labai nesanžiningai. Pakol 
tautininkai jiems buvo rei
kalingi, pakol jie dirbo išsi- 

ijuosę ir rinko klerikalų 
draugijoms aukas, patol jie 
buvo geri ir darbas jų nau
dingas. Bet kaip tik Lie
tuvių Diena praėjo, kaip tik 
aukos suplaukė į Raudoną
jį Kryžių, tuomet tautinin
kai jau nereikalingi. Atli
ko jie savo darbą ir gali sau 
eiti. Aukas klerikalai ga
lės jau sunaudoti patįs. Ir 
todėl jie atakuoja centralinį 
komitetą, reikalaudami, kad 
jisai kuogreičiausia butų iš
ardytas. O kad tautininkai 
nori tą komitetą palaikyti 
ant toliaus, tai klerikalai I 
šaukia, kad tautininkai jau 
skaldo Amerikos lietuvius.

Pridarė tame komitete 
murzinų dalykų ir tautinin
kai—tą jau visi žino. Bet 
jie tai darė išvien su kleri
kalais, ar bent jiems patai
kaudami. Taigi vien tik 
jau už tą jų „ščyrumą” kle
rikalai turėtų būti tautinin- 

ikams mandagesni. Bet pas 
klerikalus tokio sąžiningu-

AR TIK NE GABRIO 
„SKYMAS?”

„Tėvynėje” skaitom šito
kį dalyką:

"IŠ ŠVEICARIJOS telegra
fuoja Am. Liet. Centralinio 
Komiteto pirmininkui g. J. S. 
Lopatto, per Am. Raudonąjį 
Kryžių, kad Lietuvoje yra des
peratiškas padėjimas, didžiau- 
sis skurdas ir badas. Tarp ta u- 
tiškasis Raud. Kryžiaus Komi
tetas, tur būt, drauge su ’Li- 
tuania’ Draugija, praneša, jog 
gali su pagalba prieiti prie Lie
tuvos per Vokietiją, tik reikia 
pinigų!...”
Ar tik nebus čia Gabrio 

”skymas?” Kaip žinia, jis 
visados šaukdavo apie baisu 
Lietuvos pavojų, kada jam 
reikėdavo pinigų.

Susikompromitavęs su 
savo „imformacijos biuru,” 
jis, kaip rodos, sutvėrė da
bar šitą „Lituaniją,” kuri, 
be abejonės, yra niekas dau
giau, kaip tas pats jo „biu
ras,” tik užvadintas kitokiu 
vardu, kad lengviau galima 
butų žmones apgauti.

Kad Gabrys paslėpė savo 
biznį po kitokiu vardu, tai 
aišku iš to, kad apie jo „biu
rą,” kaip lygiai ir apie ji pa
tį, pastarais laikais visai 
jau negirdėt. Gabrys pra
puolė kaip vandenyje. Kar
tu su juo prapuolė ir jo „in
formacijos biuras.”

Bet nuo to laiko, kaip tas 
viskas prapuolė, iš Šveicari
jos, kur buvo persikėlęs 
Gabrio „biuras,” pradėjo ei
ti žinios apie kokią tai „Li- 
tuaniją.”

Ir dabar štai iš Šveicari
jos pradeda šaukti koks tai 
mistiškas balsas apie baisų 
vargą Lietuvoj. Tą vargą 
tečiaus „Tarptautiškas 
Raud. Kryžiaus Komitetas” 
su „Lituanijos” pagalba 
tuojaus sumažins, tik ame
rikiečiai turi nusiųsti pini
ga

is viso to taip ir kyšo 
Gabrio nagai. Taip ir išro
do, kad tas „bogomaznikas” 
užuodė surinktus Lietuvių 
Dienoj pinigus ir pradėjo 
šaukti apie „desperatišką 
Lietuvos padėjimą,” ir pra
dėjo siūlyt savo pagalbą. 
Tas ”Tarptautiškas Raud. 
Kryžiaus Komitetas,” tai 
greičiausia yra prasimany
tas daiktas ir pridėtas tik 
dėl dekoracijos, nes viena 
tokia „Lituanija,” kuri neži
nia iš ko susideda ir keno 
kontroliuojama, Amerikos 
lietuviai galėtų nepasitikėti.

Todėl amerikiečiai turėtų 
būt atsargus. Norint nusių
sti Lietuvon pinigų, juos ga
lima siųsti žinomiems Lietu
voje žmonėms arba Įstai
goms per Amerikos arba vo
kiečių Raudonąjį Kryžių. 
Tokiai „Lituanijai” mes ne
galim užsitikėti nei ant vie
no dolerio, nes mes nežinom, 
kas ji yra. Jeigu nusiųsti 
pinigai žus, iš ko tuomet 
jieškoti ?

NEŠVARI KLERIKALŲ 
POLITIKA.

Chicagiškė ”Lietuva,” ra
šydama apie klerikalų poli
tiką, sako:

”Buvo sau Centralinis Ame
rikos Lietuvių Komitetas Wil- 
kes Bariuose. Tai buvo f a i n 
lietuviška įstaiga. Sutvėrė ji 
212 lietuviškų skyrių ir surin
ko $160.000 nukentėjusiai Lie
tuvai. Naudingą darbą dirbo 
ir niekam neįėjo nei galvon 
vadinti ją nei katalikiška, nei 
laisvamaniška. Nes ji nebuvo 
nei viena, nei kita. Ji būvo 
lietuviška įstaiga, ir geri 
lietuviai Lietuvos naudai dir
bo. Ta pati įstaiga yra ir da
bar. Tie patįs nariai joje dir
ba. Tą patį darbą jie dirbą— 
Lietuvos šelpimo darbą....

”Ir štai ji, burtininko ranka 
pamojus, netikėtai-negirdėtai, 
nei iš šio, nei iš to. virto į lai
svamanišką įstaigą’. Iš kur to
ki stebuklai? Kas yra toks ga
lingas burtininkas, kuris gali

BLOGŲ KUNIGŲ 
VISAI NĖRA.

Kunigų laikraštyje „Ti- 
; kybą ir Dora” kun. Bučys 
j tūlam Paklydėliui aiškina, 
kad kunigai nėra tokie blo-' 
gi, kaip „bedieviai” apie' 

, juos rašo. Pasak kun. Bučio,! 
: blogų kunigų visai nėra. Jis 
sako:

"Yra laikraščių, mėgstančių 
visokį purvą krauti ant kunigų, Į 
bet tie laikraščiai arba visai 
nepaduoda kunigų pavardžių 
šlykščiame aprašyme, arba pa
deda pramanytas pavardes, 
kad nei vienas kunigas negalė-; 
tų paduoti redaktoriaus į teis-j 
mą ir pareikalauti prirodymo, 
jog tiesą parašė.”
Na, o kaip p. Bučy su ši

tokiais kunigais, kaip Ma
cochas, Šmitas, Ričesonas, 
Šlamas, Juodyšius? Ar ir jų 
pavardės pramanytos?

Prie progos mes išspaus
dinsime visą eilę kunigų, 
kurie už kriminališkus savo 
prasižengimus buvo Ameri
kos teismuose persekiojami. 
Paduosime jų tikrus var
dus, pavardes ir kur jie gy
vena arba gyveno. Pama- 
tysit, kokia išeis litanija.

Jeigu mes kritikuojam 
kunigėlių darbelius, tai tas 
da nereiškia, kad mes šmei- 
žiam katalikus.

Argi tai teisinga, kad tie, 
kurie viską padaro, patįs 
nieko neturi?

ŠIMKUS PERIA KUNI
GAMS KAILJ.

Tautininkų ir kaikuriuo- 
se klerikalų laikraščiuose 
Sl Šimkus paskelbė savo 
„Viešą. Žodį” kunigams: 
Kemešiui, Augustaičiui ir 
Bartuškai.

Pliekdamas juos už ardy
mą Wilkesbarių komiteto, 
jisai išvelka aikštėn visą ku
nigų politiką ir atskleidžia 
jų tikrąjį „veidą.”

Jisai prirodo, kad Lietu
vos laisvė kunigams visai 
nerupi, nes jie viešai jau pa
skelbė. kad—

"katalikai jokiu budu nepri
valo reikalauti Lietuvai nepri
klausomybės. nes... Liuosoj 
Lietuvoj katalikybei busią blo
giau. taipogi dar ir dėl to, kad 
1894 metuose lietuviai esą pri
siekę Rusijos carui būti išti
kimais.”
Taip rašo 51-mam savo 

numeryje kunigų organas 
"Tikyba ir Dora,” o kun. 
Kemėšio vedamas „Darbi
ninkas” išgyrė „Tikybą ir 
Dorą.” kad tai esąs „labai 
naudingas lietuviams laik
raštis,” nes... mokina pildy
ti priesieką ir prieš jo didy
bę carą nesipriešinti.

Priėjęs prie Lietuvos šel
pimo, St. Šimkus sako:

"Lietuvos šelpimas — visų 
lietuvių priedermė ir bendras 
reikalas. Tamstos pripažinote 
ir iki šiol pripažįstate. Vienok 
Tamsta, kun. Kemeši, buvai 
pirmuoju, kuris mano norui va
ryti bendrą šelpimo darbą ke
lią pastojai. Vos man atvažia
vus, Scrantone. Pa.. Tamsta 
užreiškei. kad jeigu aš aukas 
rinksiu ne Tautos Fondui — 
katalikai man prakalbų ne
rengs. Nežinodamas santikių. 
norėdamas kuo daugiausiai au
kų surinkti — jūsų spaudimui 
pasidaviau. Paaiškėjus, jog 
Tautos Fondas yra grynai par- 
tyviškas. Chicagoje sukvie
čiau visu trijų fondų pirminin
kus. kad, pasikalbėjus, atrasti 
galimu nors mano, kaipo nu
kentėjusios Lietuvos pasiunti
nio. prakalbose bendrai aukas 
rinkti. Tautos Fondo pirmi
ninkas pirmutinis atsisakė 
bendrai dirbti. Nematydamas 
geresnio išėjimo, paskelbiau, 
jog kalbėsiu visiems, kas tik 
man prakalbas rengs. Po pir
mos prakalbos, ne Tautos Fon
do surengtos, iš Tamstų pusės 
prasidėjo kampanija prieš ma
ne. Tūlas Tamstos brolis Kri
stuje bažnyčioje iš sakyklos 
mane 'judošium' išvadino, už
tai, kad rinkau aukas ten kur 
Dr. šliupas kalbėjo. Maža to. 
buvo atsitikimų, kada rengė 
man prakalbas kitos sriovės 
žmonės, o Tamstų vienminčiai 
tą pačią dieną ir tuo pačiu lai
ku čiapat surengė šokių vaka
rą. kad į prakalbas perdaug 
žmonių nesusirinktų ir perdaug 
pinigų nesuaukautų... (Water- 
burv, Conn.). New Haven, 
Conn., kada kalbėjau Tautos 
Fondui, vietinis klebonas ragi
no ir kvietė žmones į prakal
bas; gi kada man rengė Tėvy
nės Mylėtojų Draugijos kuopa 
tokias pat prakalbas — tas 
pats kunigas mane iš sakyklos 
’judošium’ išvadino ir uždrau
dė žmonėms eiti į prakalbas ir 
aukauti pinigus. Tiesa, ardy
tojai tikslo neatsiekė, nes kaip 
vienoje, taip ir kitoje vietoje 
aukų nukentėjusiai Lietuvai 
surinkta daugiau tose prakal
bose, kurias rengė ne Tautos 
Fondas. Bet anie Tamstų srio
vės žmonių negražus darbai vis 
viena neišteisinami. Tamstos, 
nei kaipo laikraščių redakto
riai, nei kaipo sriovės vadai 
nei žodeliu apie tai neužsimi
nėte. Turint omenyje tai, ką 
Tamstos savo laikraščiuose 
daug kartų išreiškiate, kad jei
gu toki ir toki apsireiškimai 
nepapeikiami sriovės va
dų, tai reiškia: jie sali- 
darizuoja su tuo, — ką gali
ma apie Tamstas manyti?... 
Gal Tamstos pasakysite, ’tai 
atskiri atsitikimai, apie ku
riuos galėjome nežinoti.’ Bet 
Tamsta, kun. Kemeši, žinojai, 
nes aš pats apie tai Tamstai 
kalbėjau ir rašiau.

Buvo atsitikimų dar aiškes
nių ir viešesnių. Ansonia, 
Conn., per mano prakalbas su
rinkta ir čia pat Rusijon pa
siųsta $300.00. Tamsta, kun. 
Kemeši, savo ’Darbininke’ ra
šei apie tai straipsnį, Ansonie- 
čius išvadindamas 'nesusipra
tėliais,’ užtai, kad jie sutinka 
siųsti pinigus stačiai nukentė
jusiems, o ne partyviškam 
Tautos Fondui.

Nenorėdamas su Tamsto
mis kovoti, nei su Tamstoms

: badaujančius gelbėti, nors gra- 
į žu pavizdį tokio darbo parodė 

Tamstai Vilniaus Lietuviai-in- 
teligentai; apie jų bendrą dar- 
bavimasi VVilkes-Barre susiva
žiavime Tamsta lakštingalų 
čiulbėjai. Ironiško likimo ve
damas, Tamsta, lyg užmiršęs 
ką matei ir patyrei, vėl savo se
nąją birbynėlę papūtei: pats 
pirmuoju užprotestavai prieš 
šaukiamą sriovių organizacijų 
susivažiavimą pats Pitts- 
burgh’e, karingas rezoliucijas 
pravedant, pirmininkavai; 
pats telegramomis daugelio or
ganizacijų atstovus nuo susi
važiavimo, kur galima buvo 
aptarti bendrą Lietuvos šelpi
mo darbą, sulaikei. Dabar 

; čion. Amerikoje, savo "misiją” 
atlikęs, 'vienybės’ darytų į 
Šveicariją nuvažiavai.

"Tamstos visi tris pasirįžote I 
ant žut-but prie bendro šelpi
mo darbo Amerikos lietuvių- 
katalikų neprileisti. Matyda
mas Tamstų griežtus norus, 
nei nemėginu jūsų nuo to dar
bo atkalbinėti.

"Iš 212 C. Komiteto skyrių 
Tamstoms pavyks daug iškrik-1 
dinti. Tikiu į tai. Bet tikiu ir 
tai. jog juo daugiau jūsų suar
dymo darbas seksis, tuo že
miau pulsite šviesesnės lietu- 
v;ų visuomenės akįse, ir su
lauksite tų laikų, kada tam tik
ros rūšies žmones Kemešiais, 
Augustaičiais, Bartuškais va
dinsime.”

Šimkus užvažiuoja kuni
gams ir užtai, kad varyda-1 
mi nešvarų politikos darbą 
jie visuomet dangstosi kata
likybės skraiste. Esą:

"Kada mėginama jūsų 'pat- 
riotingi’ darbai pakedenti —į 
Tamstos sušunkate: Kataliky- j 
bę, musų šventą tikybą griau- i 
na! Jus elgiaties kaip tie ap
šauktieji vokiečiai ką į pirmą-1 
sias eiles statą Belaisvius, kad į 
patiems apsisaugoj us nuo kul-1 
kų.”
Ant galo jis juos lygina 

stačiai prie Rusijos Raspu
tino. Girdi:

"Kadangi esate kunigai. I 
Tamstų, esą, negalima smerkti. ■ 
Kodėl ? Garsų rusų monachą' 
Rasputiną. kurs visą Rusiją ] 
'už nosies vadžiojo,’ smerkė vi-1 
si šviesesni Rusijos žmonės. 
Rusų tikybai, pravoslavijai. tas’ 
smerkimas, manau, neužkenkė, Į 
Kodėl gi tad negalima pa- ] 
smerkti musų lietuviškų Ras- 
putinų? "St. Šimkus.”
Na, ko-ko, bet jau šitokios 

bombos iš p. Šimkaus kuni
gai turbut nesitikėjo.

Mes gi p. Šimkui turim 
pasakyti ”bravo,” kad jis, j 
būdamas vargonininku, tu-1 
rėjo tiek pilietiškos drąsos 
išperti kunigams kailį.

dirbant sankcijonuoti party- 
višką šelpimo darbą — aš pasi
traukiau į šalį.”
Atėjo Lietuvių diena. Pra

sidėjo srovių vienybė. į 
trumpą laiką bendromis 
spėkomis įsteigta suviršum 
keturissyk daugiau skyrių, 
negu klerikalų Tautos Fon
das įsteigė per pustrečių 
metų. Aukų gi viena diena 
surinkta daugiau, negu per 
pustrečių metų visos srovės 
galėjo surinkti, dirbdamas 
skyrium. Žmonės pamatę 
tokius didelius bendro dar
bo vaisius, pradėjo reikalau
ti. kad bendras šelpimo dar
bas butų varomas ir toliaus. 
Bet pasirodė, kad tamstų, 
kunigėliai, patriotingumo 
visai kitokio butą, sako St. 
Šimkus.

"Bendro šelpimo darbo Tam
stų labiausia nenorėta. Į C. 
Komiteto pakvietimą susiva- 
žiuoti didžiųjų organizacijų at
stovams ir aptarti tolimesnį 
veikimą. Tamsta, kun. Kemeši’. 
savo 'Darbininke’ užreiškei: 
katalikai tiktai tuomet sutiksią 
tartis šelpimo klausime, kada 
kitos sriovės prisius savo at
stovus į Amerikos Lietuvių Ta
rybą. Vadinasi, Tamsta savo 
sriovės vardu užreiškei. jog 
bendrai šelpti badaujančius jus 
sutiksite tuomet, kuomet kitos 
sriovės sutiks su jumis bendrai 
varyti politiką.

"Bet neužilgo paaiškėjo, kad 
Tamstų nenorima nei politiko
je bendrai veikti, nes A. L. Ta
ryba. kurios Tamstos visi tris; 
esate nariai, nepasitarus nei su 
viena kitų sriovių organizaci
ja, padarė svarbų politišką 
žingsni: valstybių ambasado
riams įdavė Lietuvos nepri
klausomybės dekleraciją.

"Kiek vėliau C. K. šaukia
mą susivažiavimą Tamsta, 

. kun. Kemeši, ardei jau de’.ei 
kitokių priežasčių: pinigų nė-j 
są į susivažiavimus važiuoti!] 
Gi Tamstos, kun. Augustaiti ir 
kun. Bartuška, susivažiavimą ■ 
ardėte vėl delei kitų priežas-i 
čių: Kam C. K. šaukia susiva
žiavimą nesulaukęs nuo A. L. 
Tarybos atsakymo. Kaip visi 
tris Tamstos, taip ir ketvirtas 
protestantas, p. Lukoševičius, 
esate tos pačios A. L. Tarybos 
nariai, o kun. Augustaitis net 
jos sekretoriaus. Per ištisas 
tris savaites C. Komitetui pa
tįs nedavėte atsakymo — ir 
patįs protestuojate, kam nesu
laukta atsakymo!

"Po kelių dienų piniginės 
kliūtis pas jus išnyksta, nes 
šaukiate į Pittsburh’ą susiva
žiavimą sau artimų veikėjų. 
Ten sukvietę katalikiškus vei
kėjus, nutariate, kad nėra rei
kalo tverti naujų šelpimo orga
nizacijų. kurios vienytų srio
ves; protestuojate prieš agita
ciją pratęsti Centralio Komite
to ir jojo kuopų gyvavimą.

"Norą palaikyti 212 užsi
imančių vien Lietuvos šelpimu 
įstaigų Tamstos, matytu pa
skaitėte dideliu nusidėjimu ir 
nutarėte, kad badaujanti Lie
tuva bus sotesnė, jeigu 212 be- 
partyviškų įstaigų iškriks, o jų 
vieton pasiliks keliasdešimts 
partyviškų kromelių.

"Galų-gale C. Komitetas su
laukė ir nuo A. L. Tarybos (t. 
y. ir nuo Tamstų) oficiali atsa
kymą. C. Kom. nutarimui su
šaukti didžiųjų organizacijų 
atstovų susivažiavimą, A. L. T. 
pritarianti, tiktai atrandanti, 
kad vieta ir laikas nepatogus...

"Taip trumpame laike Tam
stos parodėte tiek daug 'veidų,’ 
kad nežinia, nei kuris tikra- 
sai.”

Toliaus p. Šimkus paro
do dar keliatą negražių me
lų, kuriuos kunigai savo 
spaudoje skelbia, ir sako:

"Tamsta, kun. Augustaiti, 
praeitą rudenį Philadelphijoje 
Tautos Fondo seimas pavedė ir 
plačiai Tamstą įgaliavo katali
kų sriovės šelpimo darbą suvie
nyti su kitų sriovių šelpimo 
darbu. O dabar, mat kaip Tam
sta vieny ji! Tamstą įgalioju
siems gal ir pavyks apdumti 
akis visokiomis ’kliutėmis,’ bet 
nuo žmonių plačiau žiūrinčių 
Tamsta savo veidmainingumo 
nepaslėpsi...

"Tamsta, kun. Bartuška, bu
vai siųstas nuterioton Lietu
von, kad žinių ir patarimų iš 
ten parnešti. Tamsta daug sa
vo akimis matei ir daug ko pa
tyrei. Vargą ir skurdą Tams
ta ištyrei ant savo senos mo
čiutės. Per traukinio langą 
Tamsta pamatei net laukuose 
ant styrinčio kamino gužučio 
nubudusias akis, ("kelionė Lie
tuvon’,, kun. Bartuška). Tik 
nepamatei reikalo visomis su
jungtomis spėkomis bendrai 

KAIP ILGAI DIEVAS 
TVĖRĖ SVIETĄ?

Klerikalų leidžiamoj „Mo-t 
terų Dirvoj” p. F. V. mėgi
na prirodinėti, kad biblija 
mokslui visai neprieštarau-; 
ja. Jis sako:

”Taip-pat nors šv. Raštas iš' 
reiškia, kad pasaulis yra Vieš
paties sutvertas laike šešių die
nų, betgi niekas nežino, kaip ii- j 
gos buvo tos Viešpaties dienos: • 
ar jos buvo tokios, kaip musų 
dienos, ar jos buvo ilgiausių 
amžių perijodai, tai mes to ne
žinome, bet tas yra labai indo- 
mu ir stebėtina, kad šv. Rašte į 
išskaitliuotoji eilė, kurioje vie-Į 
ni daiktai paskui kitus buvo 
sutverti — kogeriausiai sutin
ka su prirodymais, paremtais 
sąžiningiausiais tyrinėjimais1 
didžiausių mokslinčių įvairiuo
se gamtos mokslų srityse. Tai 
jau iš to aišku, kad šv. Raštas 
nemeluoja, kaip kad bedieviai 
stengiasi prirodyt.”
Iš to jau aišku, kad p. F. 

V. tų gamtos mokslų, kur- 
riais nori remtis, visai ne
pažįsta. Jeigu jis žinotų 
nors elementarinę astrono
miją, tai jis nesakytų, kad 
„šventam rašte išskaitliuo
toji eilė, kurioj vieni daiktai 
paskui kitus buvo sutverti, 
kuodaugiausia sutinka” su 
moksliškais- tyrinėjimais. 
Astronomiški tyrinėjimai 
parodo, kad žemė yra atski
lusi nuo saulės, taigi ji su
siformavo daug vėliau už 
saulę: tuo tarpu gi Maižius 
biblijoj pasakoja, kad Die
vas pirma sutvėrė žemę, o 
tik trečioj dienoj jis užka
bino ant dangaus saulę.

Tai vienas biblijos melas. 
Toliaus, jeigu viena bibli

jos diena reiškia „ilgių il-

giausį amžį,„ tai reiškia, 
kad per tris ilgių ilgiausius 
amžius žemė buvo be saulės.

Tai jau kita nesąmonė.
Beto, astronomija paro

do, kad gravitacijos centru 
saulinėj sistemoj yra saulė. 
Prašalinkit tą centrą—ir vi
sos planetos, o jų tarpe ir 
mūsiškė žemė, tuojaus iš
lakstys po visą erdvę. Bet 
sulyg biblijos, saulės ga- 
galėjo nebūti per ilgių il
giausius amžius ir žemė vis
tiek buvo toj pačioj vietoj, 
kur ji yra dabar.

Tai jau trečia nesąmonė.
Dabar paimkim šviesos 

klausimą. Biblija sako, kad 
visų pirma Dievas sutvėrė 
šviesą. Bet saulę, mėnulį ir 
žvaigždes jisai sufabrikavo 
tik trečią dieną, o kiekviena 
biblijos diena reiškia ilgių 
ilgiausį amžių. Čia vėl išei
na, kad per tris ilgiausius 
amžius ant žemės buvo 
šviesu be saulės. Matyt, p. 
Maižius da nežinojo, kad be 
saulės negali būt šviesos.

Ir visa to akyvaizdoje sa
kyti, kad biblija ne priešta
rauja mokslui, reiškia netu
rėti apie mokslą jokio su
pratimo.

IRGI FILIOZOFAS.
So. Bostono klerikalų or

gane p. F. V. rašo apie dar
bo vertę. Girdi:

"Socialistai darbą skaito 
preke, darbininkų nuosavybe 
ir net saiku visų daiktų vertės, 
jų teorijoj skaitosi įdėtas dar
bo laikas bile kokį daiktą paga
minant.

"Krikščionys demokratai, 
^ad ir pripažįsta darbą nuosa
vybe darbininkų, bet jau dar
bo vertę bent kiek augščiau 
skaito už paprastą prekę-tavo- 
rą.”
Vadinas, krikščionys de

mokratai, kokiuo skaito sa
ve ir pats p. F. V., yra daug 
geresni darbininkų priete- 
liai, negu socialistai. Jie 
darbo vertę skaito augščiau 
už prekę.

Kas gi iš to išeina?
Išeina, kad visai neužsi

moka dirbt, nes padarytos 
prekės (tavorai) nevertos 
darbo.

Tai ve kas išeina, kada 
klerikalai pradeda „filiozo- 
fuoti” apie darbininkų rei
kalus.

VITKAUSKO TEATRALĖ 
KUOPA PAKRIKO.

Stepas Miglinas, buvęs A. 
Vitkausko teatralės kuopos 
narys, rašo „A. Lietuvyje,” 
kad ta kuopa jau pakriko. 
Baisiai sunku buvo jai gy
venti.

"Nuvažiavę kur miestan ai 
miestukan, kiek reikėdavo lie
žuvį priplakti kol leis koksai 
biznierius apgarsinimą langan 
pakabinti... O jeigu jau palikai 
bilietus parduoti, tai nulups 
nuo tavęs nuošimtį kruvinai.

"O kiek įvairiom draugijom 
priseidavo ’kloniotis’ kad išsi
derėjus vietą ir laiką lošimui... 
Čia tai didžiausi kvotimai! — 
Išprantavos tave, iškvos kaip 
ant išpažintie: ’ką tu manai, į 
ką tiki, kokios kilmės ir tt.’ 
Gerai jeigu išlaikai kvotimus, 
— jei ne, tai.... ’prapadai moja 
telėga’.... Tai taip žmogų nuka
muoja visos dienos prietikiai, 
kad iki vakarui visiškai išsise
mia energija ir nuvargsti fiziš
kai ir dvasiškai."
Prie tokių aplinkybių kilo 

da kuopoj nesutikimas ir ji 
turėjo pakrikti.

Labai gaila!
■ ~~~~~~ *

Niekas nežino, kiek Roc- 
kefelleris turi turtų. Vei
kiausia ir jis pats to nežino. 
Bet visi žino, kad jis negali 
sunaudoti nei šimtinės jų 
dalies. Kodėl tad turėtų 
būt leista vienam kontro
liuoti tuos turtus, kurių jis 
pats sunaudoti negali, kuo
met jie labai reikalingi ki
tiems?

Europos patriotai dabar 
skelbia savo žmonėms: 
„Karalius ir tėvynė tavęs 
reikalauja.” O turėtų būt 
taip: „Karalius ir valstybė 
siurbia tavo kraują.”

Gerbiamieji: — Meldžiu 
man paaiškint skirtumą 
tarp tėvynės ir valstybės.

Proletaras.
Atsakymas:

Tėvynė prasideda ten, kur 
prasideda joje gyvenančios 
tautos kalba, ir baigiasi ten, 
kur ta kalba baigiasi.

Valstybė prasideda vieti
nės tautos išnaudojimu ir 
baigiasi svetimų tautų ver
giniu ir naikinimu.

Tėvynėj gyvena ir joje 
gyvenančiųjų gerovės trok
šta darbo žmonės, valstybę 
gi kalėjimais, retežiais, ka- 
nuolėmis ir diplomatiško 
mis intrigomis tveria visuo
menę valdanti klasė.

Patriotai tėvynę ir vals
tybę identifikuoja todėl, 
idant žmonių gimtino kraš
to vardu pridengus valsty
bės plėšikiškus žmogžudin- 
gus siekius.

Gerbiamieji.—Kodėl turi
me protestuoti prieš Ameri
kos karę su vokiečiais, jei- 

, gu žinome, kad vokiečiai 
pasiryžę skandyt visus lai- 

i vus ir ant jų esančius žmo
nės. Man rodos, šalies pa
reiga apginti savo piliečių 
teises, turtą ir gyvastį.

Tas pats.
Atsakymas:

Jeigu šalies valdžia stotų 
auginime savo žmonių tei
sių, turto ir gyvasties nuo 
šalį užpuolusios valstybės, 
tai kiekvieno užpultosios 
šalies žmogaus, (netik val
džios) pareiga ginti savo 
teises, turtą ir gyvastį.

Europoje eina baisi mirti
na dviejų kariaujančių pu
sių imtinė. Vienai iš tų be- 
sigrumiančiųjų gelbsti šios 
šalies kapitalistai, imdami 
milžinišką atlyginimą. Vo
kiečiai kelis kartus perser
gėjo, kad neutralės valsty
bės nerizikuotų, kišdamos 
savo nosį į tarpą besimušan- 

' čių, reikalavo ir iš Ameri
kos valdžios, kad persergitų 
savo piliečius, idant neva
žiuotų karišką kontrabandą 
gabenančiais laivais. Bet 
Amerikos valdžia oficialiai 
iki šiol to persergėjimo ne
padarė, nors Švedija ir ki
tos neutralės valstybės per
sergi j o savo piliečius. Kad 
vokiečiai apskelbė stipriau
sia Anglijai blokadą, tuomi 
uždarė Amerikos kapitalis
tams amunicijos rinką. A- 
merika dėdamasi karėn va
duojasi ne savo visuomenės 
gerovės gynimo principais, 
bet apgina kapitalistų bizni 

i ir kad* suvartojus tą arnuni- 
iciją. kurios pati sau prisi
gamino, o dėlto nori paau- 
kaut milionų savo piliečių 
gyvastį, sveikatą ir gerovę, 
štai delko, kiekvienas sąži
ningas Amerikos žmogus 
privalo protestuoti prieš 
Amerikos kapitalistų norą 
prisidėti prie karės.

Šitaip reikia gint tėvynę.

Gerbiamieji:—Ar negalė
tumėt man duoti paaiškini
mo kaslink kalbamos kons- 
kripcijos Amerikoj. Kokiu 
budu Amerikos valdžia ga
lėtų priversti tinkamus 
žmones eiti kariumenėn?

Lietuvis.
Atsakymas:

Amerikos kongresas pri
ėmė ir prez. Wilsonas spau
dai to neskialbiant savo pa
rašu 3 birželio, 1916 m. už
tvirtino Hay - Chamberlai- 
n?o bilių apie priverstiną 
kareiviavimą. Sulyg to įs
tatymo atsisakusiam įstoti 
armijon darbininkui, fabri
kantas negal duot darbo. 
Vadinasi tokį įntrauks į juo
dą listą ir bedarbe ir badu 
privtrs stot kariumenėn.



KELEIVIS

SKAITYTOJAMS
Už pagarsinimus nei redakci

ja, nei admistracija neatsako. 
Skaitytojai patįs turite save da
boti ir jokiems daug žadantiems 
už maža pinigų apgarsinimams 
netikėti ir pinigų nesiųsti neper- 
sitikrininus jųjų žadamais daik
tais. Dažniausia tokie skelbi
mai esti tik pigi apgavystė ir 
iš negudrių žmonių pinigų vilio
jimas.

KORESPONDENCIJOS
CHICAGOS CHRONIKA. 

Pastabos iš Chicagos 
gyvenimo.

Chicagos tautiški bankie- 
riai ištuštino mano kiše- 
nius, o tautiškos valgyklos 
išdžiovino mane patį. Ma
tos, kad iš tos lietuviškos 
sostainės reikės kraustytis: 
svetur.

« * •
>

Renkant Chicagoj majo
rą, kunigija labiausiai buvo 
priešinga kandidatui į ma
jorus Thompsonui. Jos vi
sos pastangos niekais nuėjo. 
Thompsonas likosi išrinktas 
ir kunigijai atsimokėjo ge
ru už labą: uždarė nedėl- 
dieniais saliunus ir iš pro
stitucijos urvų išvijo lauk; 
apie 40,000 paleistuvių. Va
dinasi, sunaikino didžiau
sius nuodėmės šaltinius, iš 
kurių gausus pelnas plaukia 
į kunigijos kišenių.

Be to, Thompson, kurį ku
nigai baisiu bedieviu skaito, 
o per tai ir didžiausiu nemo- 
ralistu, savo padavadijimu 
uždraudė kabaretuose ir ma 
žuose teatrėliuose nepado
rius šokius, papiktinančius 
žmonių moralumo jausmus.

Turbut kunigija nuuodė, 
kad Thompson majoru likęs 
šitaip gaspadoriaus ir su
mažins kunigams pelną iš 
žmonių grieko, jeigu taip 
priešinga buvo jo išrinki
mui. . j?

• ♦ •

Chicagos policijos depar
tamento rekordas už 1915 
metus rodo, kad traukyje tų 
metų policija areštavusi 99,- 
954 vyrus ir 14,671 moteriš
kių. Tarp tų areštuotų 
žmonių lietuvių buvo: 1408 
vyrai ir 166 moterįs. Ma
žiausia buvo areštuotų ky- 
niečių, nes tik 112, nors jų 
Chicagoje yra nemažai.

« ♦ •

Chicagos davatkos labai 
verkia kun. Kriaučiūno, kad 
jis su savo gaspadine persi
kėlė į Cicero. Ypač labai 
gailisi kunigo alaus ir degti
nės pardavinėtojai.

♦ • ♦

"Draugo” redaktorius, 
kad tik negautų kinkų dre
bėjimo ir visų kitų galų su
irimo, kada patyrė, jog Chi- 
cagon atvažiuoja kunigas 
M. X. Mockus, kuris gal ir 
Chicagoj iš parduos visus 
velnius, be kurių Romos 
agentam-nėra biznio.

* * •
Chicagos senberniai žada 

organizuot senbernių są
jungą, dėdą Šerną aprinkt 
prezidentu, o p. Šimbelį 
sekretoriumi. Aš norėčiau 
pasisiūlyt už organizatorių, 

šilks.

priežastį jos verksmo. Se
nukei pradėjus pasakot, pa
sigirdo vyriški ir moteriški 
pašaipos balsai: "paduot 
kvailę į ’kreizauzę’”... Te
čiaus senukė papasakojo, 
kad turi sūnų, kuris buvo vi
suomet geru nariu L. S. P. 
Dr-jos, bet dabar serga pro
to liga, dr-ja remdamasi ko
kiu ten savo įstatymu atsi
sako duot savo sergančiam 
nariui pašalpą.

Pasirodo, kad draugijoje 
eina ginčai dėl to nelaimin
go jos nario. Mat tūli dr- 
jos lyderiai nesutinka duot 
pašalpos, kad senutė nenori 
leist atiduot jos sūnų į be
protnamį. Senutė atsako: 
"Neduosiu savo sūnelį nie
kur gabenti, neleisiu jo iš 
savo akių kol abu badu ne- 
numirsim.” Musų tėvai ir 
motinos tų nelaimingos mo
tinos žodžių nesupranta.... 
Dr-jos susirinkime ligonių 
lankytojai skundžia senelę, 
kad nešvariai užlaiko ligo
nį... Dr-jos lyderiai tuomi 
labai pasipiktina... Tečiaus 
kiek doras ir kultūringas 
žmogus turi pasipiktint tų 
žmonių nežmoniškumu! Tų 
žmonių besąžiniškumu, kad 
70-čio metų senelei jie liepia 
švariai ir gerai užlaikyti li
gonį, nesiklausdami savęs iš 
kur ji paims reikalingų tam 
lėšų? Juk dr-ja negelbsti ne
laimingą motiną net nuo ba
do mirties, kurios jinai lau
kia su savo sunum. Koks 
bjaurus cinizmas, koks pasi
tyčiojimas tokiuose "išmin
tingų” tėvų reikalavimuose, 
kuriuos jie stato senelei!

Negaliu netarti pasmer
kimo žodį tiems, kurie dėl 
įstatymo literos mindžioja 
žmoniškumo principus!

Ten buvęs.

CAMBRIDGE, MASS. 
Klerikalai varo ardymo 

darbą.
Kemešinio "Darbininko" 

vedami klerikalai, nerda
miesi iš kailio delei Cam- 
bridgeaus lietuvių-katalikų 
atsimetimo nuo Romos tru- 
sto, savo įniršime pereina 
visokius doros ir mandagu
mo rubežius. Kadangi iš
niekinimais lietuvių nepri- 
gulmingų kunigų negali 
pertikrinti žmonių, nes 
žmonėms akis atidarė pačių 
Romos agentų nežmoniški 
darbai, tai klerikalai iš ap
maudo tiesiog iš galvos 
kraustosi: pradėjo už lietu
vių atsimetimą nuo Romos 
trusto kaltint Lietuvių Die
nos komitetą.

Visai nedyvai, kad "Dar
bininko” gizeliams galvos

IŠ LAWRENCE’O LIETUVIŲ JUDĖJIMO
Kun. Mickevičius šaukė Ro

mo kunigus į debatus, 
tie atsisakė.

Tūlas laikas tam 
kun. Mickevičius savo 
pijonams bažnyčioje pasa
kė, kad jis nori sušaukti vi
suomenišką susirinkimą ir 
pakviesti kun. Jasaitį ir 
Virmauską į debatus. Pa- 
rapijonai jam pritarė.

Vasario 4 d. pasirodo pla
katai, kad yra šaukiamas 
visuomeniškas susirinki
mas ir kviečiami kunigai 
Jasaitis ir Virmauskas į de
batus.

Žmonių—it ant kokių at- 
leidų—prisirinko pilna sve
tainės, prie durų ir net ant

atgal 
para-

CLEVELAND, OHIO. 
Įstatymo litera ar žmoniš

kumas.
Sausio 28 d. pamatęs žmo

nes einant į svetainę, užėjau 
ir aš, kad persitikrint, koks 
ten bus susirinkimas.

Svetainėje buvo apstus 
žmonių būrys. Vieni šneka, 
juokauja, maži vaikai po 
svetainę bėgioja ir žaidžia. 
Tik vienų vienas, senas pil
nas skausmo ir amžiaus ne
malonių nagų išbriežtų 
bruožų veidas čia buvo ap
lietas ašaromis. Nustebęs ir 
susijudinęs priėjau prie ne
laimingos 70 metų amžiaus 
aidu snsnuppsd pujĮ ‘sąpuas

KEWANEE, ILL.
LSS. 204 kuopos vakaras.

Sausio 21 d. čiona įvyko 
LSS. 204 kpos surengtas va
karas paminėjimui Petrapi- 
lės darbininkų skerdynės 
sukaktuvių.

Prakalbas sakė draugai 
K. Janulionis ir M. Punis. 
Vienas jų trumpai, bet aiš
kiai atvaizdino tą pasibaisė
tiną atsitikimą 9 d. sausio 
(šen. kai.) 1905 metais, iš- 
parodydamas caro ir jo ber
nų žvėriškumą link žmonių, 
ėjusių caro malonės maldau
ti, o antras kalbėtojas supa
žindino publiką su socializ
mo mokslu, nurodydamas, 
kad vieninteliu budu darbi
ninkams iš jų dabartinio 
padėjimo išsiliuosuoti yra 
tik socializmo mokslas.

Be prakalbų‘buvo įvairių 
pamarginimų — monologų, 
dialogų, deklamacijų ir dai
nų. Gabiausia deklamato- 
re pasirodė 9 metų amžiaus 
Janulionių Onutė. Daina
vimu didelį įspūdį padarė 
Tamošaičių mergaitės—vie
na 3 metų, kita 5 metų am
žiaus, sudainuodamos "Sau
lė teka, nusileidžia.” Nema
žą įspūdį darė ir 57 metų 
amžiaus senelės dainavi
mas, kuri su savo sunumi 
sudainavo. ”Paskutinį kar
tą šiandieną” ir ”Sudiev tė
veliai man brangiausi”

Reikia pasakyti, kad va
karas visais atžvilgiais nusi
sekė. Gaila tik, kad į to
kius vakarus apsilankę mu
sų vyčiai nemoka žmoniškai 
užsilaikyti. Tie tamsus su
tvėrimai visuomet tik daro 
sarmatą savo nesuvaldymu 
ir nemandagumu.

Vienas vakaro rengėjų 
dalino moterims "Moterų 
Balsą,” per Klaidą padavė 
vieną egzempliorį ir vienai 
karščiausių vyčių Kaspariu- 
tei. Toji tarsi nusideginu
si trenkė laikraštį žemėn, 
pradėjo trempti, spardyties 
ir visa gerkle spiegti. Mat, 
kokių žmonių pas mus da 
esama.

Svieto patranka.

Pabaigoj bažnytinis cho- 
taująs, kad romiečiai neat- ras du kart sudainavo "Lie- 
ėjo, nes po pasikalbėjimo 
gal jie butų susipratę ir at
sistoję ant tikro kelio.

Paskui paėmęs popie
rą nuo stalo, paaiškino kad 
tai yra ištrauka iš apaštalų 
gromatų graikų kalboje ir 
ją perskaitęs, lietuviškai pa
aiškino sekančiai: "Mano 
vaikai, kuriems aš atsiun
čiau šviesą, noriu, kad jus 
vienas kitą guodotumėt, ne- 
apkalbinėtumėt ir kad mei
lė žydėtų tarpe jūsų.”

Ir tuojaus po to kun. 
Mickevičius darė sekantį iš
vedimą: "Bet Romos kuni
gai tos paguodonės neturi 
ir tą meilę jie ardo apkalbė
dami neteisingai savo žmo
nes, šlykščiausiais žodžiais 
šmeiždami artymą ir par
duodami savo žmones sve
timtaučiams.

Tuo tarpu sugrįžta dele
gatai ir reportuoja (Prie 
durų didelis sujudimas; vie
ną išmeta laukan). Jie sa
ko, kad radę prakalbas po 
Virmausko bažnyčia ir kad 
jų publika išsigandusi, nes 
buvo tik keturios moterįs. 
Nuėjus jiems su Virmausku' 
į kleboniją ir pasakius su' 
kokiu reikalu, Virmauskas I 
pasakęs, kad jis ten negalįs' 
eiti, nes ten nėra visuome-' 
ninškas susirinkimas, kad 
pas jį visuomeniškas susi-1 
rinkimas, kad jo laišku ne- 
kvietę, kad Mickus (taip pa
vadinęs) nėra kunigas iri 
kad jis nemokytas, kad jo 

; bažnyčia nevožna ir tt.; pa
sakęs, kad jeigu jus jį pa- 
siunstumėt į seminariją pa
simokyti, tai ir jis tuomet 
jam tarnautų.” Delegatai 
kun. Virmauskui tiek ant to 

j atsakė: "Tad męs ir
j viešai 

prirodytumėt ir kad tuos 
žmones neduotumet jam 
klaidint.” Virmauskas atsa
kęs, kad jis negali, nes žmo
nės jo neklauso ir kad jis į 
susirinkimą neisiąs.”

Mickevičius atsistoja ir 
sako, kad daug nekalbėsiąs, 
nes jeigu jie neatėjo, tai pri- 
sipažinsta kaltais už šmeiž
tus. Sako: "Jeigu jie butų 
atėję, tai bučiau perėjęs 
bažnyčios istoriją ir nuro
dęs jų blogus darbus, bet 
dabar turiu tą apleisti, pa
likdamas kitam sykiui". To
liaus pasakė, kad Romos 
kunigai buvo įtaisę kartu
ves ir kitas įmones šviesos 
reikalaujantiems žmonėms, 
kuomet už kiekvieną ištartą 
prieš kunigą žodį žmogus 
buvo baudžiamas ir baugi
namas, kad bus pekloj spir
ginamas ir t. p. "Ir jeigu 
tu žmogeli—sakė jis—kada 
per apsirikimą paragavai 
mėsos pasninko dienoj, tai 
turėjai penkius sykius staci
jas apeiti, kuomet jie pas

ininkų dienose prie alaus ir 
degtinės mėsą valgė. Jie 

, nesigailėjo žmonių kruvinos 
I procios, gėrė šampaną už jų 
Isveikatą.” Cituoja: "Leng
viau bus kupranugariui iš- 
lyst per adatos skylę, negu 

i turčiui Įneiti į dangaus 
karalystę." Klausia: Kiek 
Jasaitis turi skarbo? Var
gas jam bus lysti per 
adatos skylę į dangaus tu. 
karalystę.” Perspėjo sa-

, kad ne- 
užpuldinėtų savo perse-

"Pasakė, "jog jis apgailes-

I

kvaista, nes Cambridge’aus gatvės. Mat visi giliai už
lietu vių draugijos — o tų interesuoti. Prisirinko viso- 
tarpe yra daugiausiai kata-khj: Romos katalikų, nepri- 
........  - • ■ ■ ' gulmmgų, socialistų ir lais

vamanių. Visi su nekantru
mu laukia susirėmimo pra
džios. Pasirodo ant pagrin
dų kun. Mickevičius ir, ati
darydamas susirinkimą, 
praneša, kad užkviesti kuni
gai Jasaitis ir Virmauskas 
į debatus už nuolatinį jo 
ypatos šmeižimą. "Taigi — 
sako jis — jeigu jie čia ran
dasi, lai ateina, užima vie
tas ir pasako žmonėms, ką 
jie ant manęs ir Tautiškos- 
Katalikiškos Bažnyčios tu
ri. Aš dar tik keletą mėne
sių čia išbuvęs, o jau nesi
bijau dalyvauti, kur tik ma- 

I ne kviečią. Taigi ir jie lai 
nesibijo pasirodyti.” Taipgi 
pakvietė ir korespondentus 
ant estrados.

Oponentų nesimato. Pa
rapijos pirmininkui pata
rus, publika išrenka 4 dele
gatus ir pasiunčia pakviesti 
juos iš klebonijos.
»Belaukiant kunigų, bažni- 

tinis choras sudainuoja 
"Saulutė Raudona.” Vėliaus norime, kad jus tą 
kun. M. pakviečia merginas 
parinkti aukų lėšų padengi
mui. Tuo tarpu vyrų 
kvartetas sudainuoja vieną 
dainą ir vaikų choras—ant
rą. Po jų dar viena maža 
mergaitė, antrai pritariant 
pi janų, puikiai sudainavo 
solo.

Iš publikos pasigirdo bal
sas, kad yra vyrų su kepu
rėms. Mickevičius atsisto
jęs sako: "Jie taip išmokin
ti, ir taip, nepagododami nė 
savęs nė moterų, gyvuliškai 
ir elgiasi”.

Po to perstato Dr. Kras- 
neye. Kalbėjo angliškai, 

, ragindamas prie vienybės 
ir apsižiurėjimo, kad neduo
tų savęs airiams išnaudotu

Praleidus vieną valandą 
laiko ir nesulaukus oponen- į 
tų, Mickevičius, pasiėmęs 
"Sargą", pradėjo kalbėt. • 
Pirmiausiai pavadino Ro
mos kunigus ir jų šalinin
kus juodąją armija, kuri 
žiuri į žmonės, kaipo į že-i 
mos rųšies gyvūnus; pasa
kė, kad jie laiko juos prie
taruose ir burtuose, ir to
liaus nori laikyti, bet žmo
nės jau nenori toliaus to
kiais pasilikti ir reikalauja 
sau tinkamo, žmogiško pa-į 
godojimo. Pasakė, kad jie 
stengiasi persekioti kiekvie
ną, kuris drįsta parodyt 
žmonėms tiesesnį, šviesesnį 
kelią, ir kad net po savo 
šmeistais gėdijasi tikrą, sa- 
vo vardą pasirašyt Sako: paraDijonus,
Nežinau ne ką su jais da-|XnWinPh> sai 

nrt—traukt teisman, ar kito _ dovanotų jiems
7ra^kt ; kad susirinkimuose

žmonės. Bet Mickevičius 
atsako, kad teismas per-Į1-M . . x. r iVian llRKSina, ,vra paz,veig-

u er?3Uk jU0S ti i savo parapijonus, kad 
pinigus paaukauti badau-: - • -
jantiems žmonėms. Sako, 
Kad vietoj teismo jis geriau

likiškų— nutarė ir ant to
liaus palikti savo bendrą, 
komitetą ir veikti vienybėje' 
šelpimo darbą. Komitetas, 
gi nutarė renkamas aukas' 
siųsti be jokių fondų tarpi-' 
ninkystės tiesiog Lietuvon, 
taigi nuo klerikalų atima tą 
30 nuošimčių, kuriuos jie j 
butų galėję pasilaikyt, tu
rėdami pasižaboję katali
kiškas draugijas aukų rin
kimo darbe.

Štai už ką kaltina L. Die
nos komitetą, kad bjaurio-; 
jus jį primetant jam tatai, i 
su kuo jis nieko bendra ne
turi. Bet klerikalai savo, 
melais tik patįs sau kenkia, 
nes žmonės jau mato teisy
bę, be pagalbos kunigiškų, 
"Sargų." Uranas.

SEATLLE, VVASH. 
Komitetas Lietuvos 

šelpimui.
Sausio 14 d. š. m. D. L. K. 

Gedimino Dr-tė savo susi
rinkime išrinko savo atsto
vus komitetan, kuris ir to- 
lesniai darbuosis Lietuvos 
šelpimo reikale. Komitetan 
įeina šie asmenįs: N. Zake- 
vičia, S. Kraujutaitis, J. 
Martininkaitis, B. Sitko, 
Antanina Balvočaitė ir A. 
Kalvaitis, kuris aprinkta 
komiteto sekretorium. Ko
mitetan reikia kreipties se
kretoriaus adresu: 210 Main 
st., Seatlle, Wash.

Lietuvių Dienai ta pati 
draugija taipgi buvo išrin
kusi komitetą. Delei mažu
mo lietuvių šitame tolimų 
šiaur-vakarių didmiestyje
nedaug aukų tikėtasi. Bet 
ačiū darbštumui ypač J. 
Martininkaičio ir keliatos 
rinkėjų moterų ir merginų 
bei pagalbai vietos Raudo
nojo Kryžiaus surinkta čio
nai per Lietuvių Dieną 
$282.45. Pinigai tapo 
siųsti per 
Raudonojo 
Lietuvon.

Gedimino 
pusės kaipo auką pridėjo 
darbą ir apmokėjo rinkimo 
aukų lėšas, kurių buvo 
$12.25. Be to dr-tė parengė 
gruodžio 25 dieną 1916 m. 
balių, kur taipgi surinkta 
aukų 41 dolerį. Taigi geis
tina, kad ir kiti čia gyve
nantieji musų broliai nesi
liautų darbavęsi gelbėjimui 
musų nelaimingų brolių Lie
tuvoje.

pa-
Washingtono 

Kryžiaus Dr-ją

Dr-tė iš savo

A. Kalvaitis.

FITCHBURG, MASS. 
Protestas prieš karę.

Vasario 11 d. Mot. Progr. 
Susiv. 34 kuopos viešame 
susirinkime vienbalsiai pri
imta protesto rezoliucija 
prieš Amerikos kapitalistų 
kėsinimąsi įtraukt šią šalį į 
karę su vokiečiais.

Kalbėjo J. B. Smelstorius.
Prie M. Progr. Sus. 34 

kuopos prisirašė 6 naujos 
narės.

Prakalbose buvęs.

tuva Tėvyne musų” ir vaikų 
choras sudainavo gražią 
dainą apie mešką.

Uždarydamas programą 
M. pasakė, jog jis girdėjęs, 
kad Virmauskas norįs su
tverti atskirą, Lietuvių Šel
pimo Fondą; liepė neapsi
leist ir neduot savo centų 
siųsti kam ant šampano.

Aukų surinkta $13.00.
Vaidotas. 

Debatai.
Sausio 28 d. įvyko vietos 

Liet. Šelp. Komiteto su
rengti "debatai," tikriau sa
kant diskusijos, kurios pa
rodė, kad tūlų musų bičiu
lių buvo padaryta sutartis 
užduoti pirmeiviams smū
gis. Tečiaus tas smūgis la
bai neapgalvotai taikytas ir 
patiems taikytojams jis te
ko. '

Pašaukta į debatus Liet. 
Sūnų Dr-ja, tikriau sakant 
nenubaudė savo atstovą V. 
pasiaiškint, kodėl L.S.D. 
Žilionį, kad raportavo dr-jai 
apie betvarkę L. Š. Komite
te.

Debatus atidarė Z. Jan
kauskas, kuris niekeno neį
galiotas apsišaukia susirin
kimo pirmininku.

L. Šelp. Kom. narys p. 
Snapauskas pradeda kalbė
ti. Papasakojo apie daly
kus nuo L. š. Komiteto susi- 
tvėrimo iki dabartinio sto
vio. Pasakė, kad komitete 
buvo betvarkė—buvo bač
kutės gėrimas ir paršiukų 
valgymas. Po jo atsistoja d. 
S. Večkys. Kad tasai, rem
damasis Snapausko papasa
kojimais, pradėjo tvirtais 
argumentais prirodinėt, 
kad tūli piktos valios žmo
nės neturi teisės kaltint L. 
S. D.r-jos atstovą, jeigu fak
tiškai komitete betvarkė 
viešpatauja, tai pirminin
kas su savo šalininkais, 
matomai, kad jiems pasida
rė karšta, pradeda stabdyt 
kalbantį. Kila triukšmas. 
Publika reikalauja, kad bu
tų leista d. Večkiui kalbėti.

Sekantis stoja L. Š. Ko
miteto pirmininkas B. Vait- 
kunas. Ažuot atsakinėti į 
Večkio argumentus, jis pra
deda keikti socialistus. Gir
di "socialistų kuopa pavogė 
nuo L. š. Komiteto 60 dole
rių”. '

Po jo stoja J. Kuršą. Tas 
kalba rimtai. Z. Jankaus
kas nerymauja. Pareikalau
ta, kad pats V. Žilionis pa
siaiškintų arba pasakytų, 
kokia L. Š. Komitete betvar
kė jam yra žinoma. Pirmi
ninkas ir jo benrai šaukia 
prieš publikos reikalavimą. 
Publika priverčia pirminin
ką sutikti su jos reikalavi
mu. L. š. K-to apgynėjai 
pasiima kepures ant galvų 
ir stovi. Publika pareika
lauja nusiimt kepures vieša
me susirinkime. V. Žilio- 
niui trumpai paaiškinus, 
reikalaujama leist susirin
kusiųjų nubalsavimu, ar V. 
Žilionis yra apšmeižęs L. š. 
K., ar tiesą pasakęs. Pirmi
ninkas atsisako leist balsa
vimą ir pabėga nuo stalo, 

i Publika sukyla ir šauksmais 
apreiškia V. Žilionį išteisin-

i

triukšmą nekeltų — vaduo- 
tusi sveiku protu. Sako: 
"Man linksma, yra pažvelg-

jie jau šviesiau protauja, 
kad ~ yra linksmi, gražus, 

išversiąs "Sargą” į anglų kuomet V irmausko parapi- 
kalbą ir lai svetimtaučiai jonai—apniukę, visai kito- 
pamato, kaip Romos agen- kią išvaizdą turinti.” ( 
tai žemai protiškai stovu nų plojimas.)

taigi kuopa komitetan tik 
indėt galėjo, o ne pavogtu 
Iš to atsitikimo musų socia
listams te bunie lekcija, kad 
su panašiais elementais kaip 
Lawrenco 
tautininkai jokia vienybė 
nėra galima.

atžagareiviai

J. B—ka.

Atviras laiškas ponui 
B. Vaitkunui.

Tamista:—Sausio 28, su
rengtuose vietinio Lietuvių 
Šelpimo K-to debatuose su 
Lietuvos Sūnų Draugija, 
Tamsta atstovaudamas Šel. 
Komitetą pasakei publi
kai, kad L. S. S. 64 kp. at
ėmė kąsnį duonos nuo ba
daujančių Lietuvių ir kad 
ji, kokiu tai budu, išeikvojo 
net $60 visuomeniškų pini
gų. Prirodymų jokių neda
vei. Pareikalauti nuo Tam
stos prirodymų L. S. D. ap
gynėjams nebuvo kada, nes 
jiems nebuvo duota tiek lai
ko, kiek jums, nors jie buvo 
tik du prieš jus tris; antra, 
jiems nevieta buvo debatuo
ti už socialistų kuopą. Jus 
beveik visose savo kalbose 
ją kandžiojote, nežiūrint, 
kad ji nieko bendra su tais 
debatais neturėjo.

Kadangi Tamsta viešai 
tokį šmeižtą paleidai, tai 
mes, L. S. S. 64 kp., reika
laujame, kad Tamsta viešai 
per spaudą faktiškai pada
rytus užmetimus prirody- 
tumei ir kad visas ypatas, 
kurios turėjo ką-nors bend
ra su tų, per Tamstą pami
nėtų pinigų išeikvojimu, 
įvardintumei.

Jeigu Tamsta prirodysi, 
kad L. S. S. 64 kp. užgrobė 
ir išeikvojo minėtą sumą vi
suomeniškų pinigų savo 
naudai, tai mes prižadame 
minėtą sumą priduoti į vie
tinio fondo iždą ir kitą tiek, 
t. y. $60, pasiūlome Tamstai 
ant "čebatų." Apart to, vi
so pasaulio lietuviai galėsią 
matyti, koki Lawrenco so
cialistai.

Jeigu Tamsta viešai to ne- 
prirodysi arba neatšauksi, 
priversti busime pareika
lauti to nuo Tamstos per 
teismą.

Duodame laiko iki 12 d. 
Kovo.

LSS. 64 kp. įgaliotiniai 
S. Večkys, 
A. J. Remeikis, 
A. Večkys, 
F. Usevičius.

Klausimas Kunigams.

Tai šitaip musų sandarie- 
čiams nusisekė jų ofensy
vas.

Kaslink Vaitkuno, tikiu, 
kad L.SS. 64 kuopa pareika
laus iš jo faktiško prirody
mo jo tvirtinimu, aš iš sa
vo pusės tik tiek turiu pa
stebėti, kad kiek man yra 
žinoma vietos socialistų 
kuopa statė scenoje "Du 
Broliu,” kad pelną skyrus 
L. Š. K-to kason. Taipgi nuo 

(Dėl- "Magdalietės” teatro 20%

Kunigai labai pyksta, jei
gu kas pasako, kad jų mok
slas yra klaidingas ir neiš
laiko menkiausios kritikos. 
Jie tvirtina, kad jų mokslas 
yra "nesugriaunamas!”

Jeigu jis yra toks "nesu
griaunamas,” tai mes no
rim paklausti kunigėlių ve 
kokio dalyko.

Išmokinti jų žmonės kas 
rytas ir vakaras kalba po
terius ir kiekvieną sykį kar
toja šiuos Dievo žodžius: 
"Aš esu viešpats Dievas ta
vo, kursai išvedžiau tave iš 
Egipto žemės, iš namų ne
laisvės.”

Taigi mes norėtume, kad 
kunigai paiškintų, kada lie
tuviai Egipte gyveno ir ka
da ir kokiu budu Dievas 
musų tautą iš tų "namų ne
laisvės” išvedė?

Mes lauksime atsakymo 
per dvi sąvaites. Jeigu ku
nigėliai per tą laiką nieko 
neatsakys, tai tuomet mes 
pabandysime šitą klausimą 
patįs rišti. Pažiūrėsime, ar 
ištiesų kunigų mokslas ”ne- 
sugriaujamas."

Senovės papročių palai
kytojai gieda: "Dieve ser
gėk carą!” O kodelgi ne 

paskyrė tam pačiam tikslui,"Dieve sergėk žmones?”
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O jeigu koks socialistas ir 
pasijuoktų, tai tokį tautos 
išgamą galima ant kritikų 
iššaukt.

—Kaipgi tu jį kritikuosi, 
tėve ?

—Aš prirodysiu, kad jam 
nerupi tautos labas.

—Gerai, tėve, bet kaipgi 
tu prirodysi, kad tautai bus 
geriau, jeigu tu gausi au
kų?

—Maike, tu manęs nespa- 
viedok, kaip kunigas. Ra
šyk atsišaukimą ir dacol.

—Aš tau sakau, tėve, kad 
žmonės iš to nusijuoks.

—Ne tavo biznis, vaike, 
ar kas juoksis ar ne, tik ra
šyk, kad sušelptų nukentė
jusi nuo vainos lietuvį, kat
ras neturi nei kepurės, nei 
šiušių, nei koto, nei kelinių 
ir neturi kuo gaspadinei už 
burdą užsimokėt.

—Taip meluot, tėve, 
gali.

—Čia ne melas!
—Žinoma, kad melas! Juk 

tu nėši nuo karės nukentė
jęs.

—Kaip gi tai ne? Ar tu 
nematai, kaip aš apdrasky
tas? Jau trečia nedėlia, 
kaip tas faitas buvo, o au- 
sįse ir dabar da zvimbia. 
Jes, vaike, tai buvo regli 
vaina ir aš labai nuo jos nu
kentėjau.

—Bet tu žinai, tėve, kad 
tokių, ką prie baro "vajavo- 
dami" nukentėjo, visuomenė 
nelabai nori šelpti.

—Ai don ker, vaike, ką tu 
man sakai. Aš žinau, kad 
Gabrys visai nebuvo nuo 
vainos nukentėjęs; teisybę 
sakant, tai tuomet ir vainos 
visai nebuvo, o betgi kaip 
parašė į gazietas patriotiš
ką straipsnį, tai visuomenė 
tūkstančius jo biurui sudė
jo. Net kunigai rinko 
jam aukas. Da ir aš pats 
nikelį dariau. Taigi, vaike, 
jeigu žmonės taip aukavo 
Gabrio biurui, tai kodėl jie 
neaukaus vyčių generolui 
dėl išpirkimo iš polisteišio 
šoblės ir mandieros? Juk 
čia daug svarbesnis reika
las, negu Gabrio biuras. Tą 
biurą šuva nunešė ant vuo- 
degos ir niekas nei už au
kas ačiū nepasakė; o aš vai
ke, išpirkęs savo šioblę ir 
sukamandavęs iš naujo lie
tuvišką vaiską, galiu pa
kelti visą savo tautą sve
timtaučių akįse. Na, tai 
kaipgi: rašysi man atsišau
kimą, ar ne?

—Ne, tėve.
—Olrait, tai aš einu pas 

blaivininkų susaidės sekre
torių. Nors jis nelabai 
gramotnas, ale redakcijos 

-Nevermai, nenusijuoks, pataisys.

—Sveikas gyvas, tėve!
—Nesveikink manęs, Mai- 

ke, ba aš pasiutusiai piktas 
ant tavęs.

—Na, na! 
—Jessa.
—Už ką?
—Žinai už ką.
—Žinau, kad tave ištiko 

nelaimė, tėve: atėmė tau gin 
klą, amuniciją ir generališ- 
ką uniformą nuplėšė, bet 
generolams tas pasitaiko 
labai tankiai. Ne vieną ge
nerolą ir visai užmuša. Bet 
kuom gi aš čia galiu būt 
kaltas, jei tu pats pasirin
kai sau tokią profesiją? Aš 
ne sykį da norėjau tave at
kalbinti. Sakydavau, kad 
sarmata nešiotis prie šono 
branktą. Bet tu neklausei. 
Organizavai lietuvišką vais
kų ir ketinai apskelbti soci
alistams karę. Dabar pats 
gavai į kailį. Aš ir sakiau, 
kad taip bus.

—Šarap, ba kaip duosiu 
per marmuzą!...

—Kogi tu pyksti, tėve? 
Juk aš čia nekaltas.

—Kaip gi tai ne? Ar ne 
tu man sakei, kad žmogus 
paieina iš monkės? Ką?

—Bet kągi tas turi bend
ra su tavo nelaime, tėve?

—Žinoma, kad turi! Aš 
tau patikėjau, kad žmogus 
neturi dūšios, ir pradėjau 
gert Sakau, jeigu jau po 
smertės žmogus negyvens, 
tai reikia nors dabar gerai 
prisigerti. Rodos ir su ra- 
zumu geriau, ale trobelis va 
pasidarė ir gana. Dabar 
visai tautai sarmata sve
timtaučių akįse, kad Lietu
vos vyčių generolas parėjo 
be šoblės ir be kelinių.

—Bet už tai tu, tėve, 
daug pasimokinai. Tu da
bar žinosi, kad gėrimas ne 
tiek kenkia tavo dūšiai, kiek 
kunui, todėl vistiek, ar tu ti
ki į dūšią, ar ne, per daug 
gert nereikia. Pirma tu 
manei, kad jeigu žmogus 
dūšios neturėtų, tai jis vis
ką galėtų daryt. Dabar gi 
tu pamatei, kad tavo nuo
monė yra visai klaidinga. 
Dabar tu žinosi, kad blogai 
elgianties žmogus pats sau 
kenkia.

—Maike, tu man pamoks
lų nesakyk, ba aš ir pats ži
nau, kad" negerai, kaip gau
ni mušt ir da tave į džėlą 
pasodina. Tą aš, vaike, ži
nau labai gerai ir tu man 
apie tai nepasakok. Geriau 
tu parašyk į gazietas atsi- 
žaukimą, kad visuomenė su
dėtų man aukų.

—Visuomenė iš tokio at
sišaukimo nusijuoktų, tėve. 
. —c... ;

ne-

Proletariato Nacionalizmas.
Tik laisvos tautos gali 

sutveri tikrą tarptautinę.
Viename paskutinių "Lai

svės" numerių apžvalgos 
skyriuje radau redakcijos 
išreikštą nuomonę apie pra
dėjusį eiti "The Irish Work- 
er" sąvaitraštį. "Laisvės" 
redakcija apie tąjį laikraštį 
kalba pasveikinančiai. Kad 
tikriau galima butų spręsti 
apie to laikraščio turinį ir 
pakraipą, parsisiųsdinau jį 
nuo pirmo numerio. Pers
kaitęs pirmą numerį atsi
dūriau gana kebliame gal
vosūkyje: "Laisvė” giria 
”The Irish Worker,” ir 
tuo pačiu laiku jinai sta
to "Naujienoms" klau
simų. ką reiškia tėvynės 
gynimas, o tuoj pirmame 
"The Irish Worker” nume
ryje, jeigu tik butų skaičiu
si, butų radus užtektinai 
sau atsakymų....

Tečiaus čia pasiryžau ne
polemizuoti, vien noriu nu
rodyti pakraipą "The Irish 
Workero", redaguojamo d. 
Jim Larkino, kurį būtinai 
musų kairieji turėtų aps
kelbti social-patriotu, jeigu 
Larkinas ne tik savo pra
kalbose, kaip antai 29 sau
sio savo prakalboje Chica- 
goj. aštriai sukritikavo tuos 
teoretikus, ką pasakoja, jog 
darbininkas neturi tėvynės 
—bet savo redaguojamame 
laikraštyje talpina tokius 
•straipsnius, kaip H. F. Titu- 
so, "Proletariato naciona
lizmas."

Nors straipsnis parašytas 
airiams darbininkams, bet 
kad apkalbamu klausimu ir 
pas mus eina ginčas, noriu 
tą straipsnį paduoti verti
me, kadangi jis pateikia 
daug medegos diskusijoms. 
Mano nuomone, rimtomis 
diskusijomis mes daug dau-

p •*- •
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”Del ko turime daug 
laukti iš trečiosios Tarptau
tinės? Ar negeriau pir
miausiai nustatyti eilę tau
tų, proletariatiškų tautų, 
kurios bendrai viena kitai 
padėtų steigime tikros tarp- 

; tautinės?
"Airia davė pavizdį. Pra

kilnus ūpas, kuris pakilo 
tuojaus po Dublino revoliu- 

, cijos, aiškiai skambėjo tauti 
nė gaida. Tikrais revoliu
cijos vadovais anaiptol ne
buvo "Sinn Feineriai." Ukė- 
sų armija susiorganizavo iš 
darbo žmonių, kurių Airijoj 
yra apie n.ilionas ir iš kurių 
80 tūkstančių priklauso pro
fesinei są.ungai. Politinė 
"Sinn Feinerių” partija tu
ri kelis tūkstančius narių. 

. Intelektualai ir individua- 
, lai tapo intraukti jos veik- 
: mėn tik dėlto, kad "Sinn 
Fein” tautinės nepriklauso
mybės principą padarė vir
šiausiu savo siekiu. Atkreip
kime taipgi domą į airių 
transportinių darbininkų u- 
nijos svetainės antrašą Du
bline: Tarnaujame ne kara
liui, nei kaizeriui vien tik 
Airijai. Sinn Feinizmas be 
proletariatiškos spalvos bu
tų bejiegis. Airija yra šalim 
samdininkų, ne kapitalistų, 
net ne didžiažemių, taip 
bent abelnai manoma. Ar 
tas nėra matomu kiekvie
nam, kad airiai samdinin
kai ant savo vėliavų rašyda
mi obalsį 'tarnaujame Airi
jai’, ir su tuo judėjimu jun
gdami visą didį ūpą ir gerai 
nustatytą patriotizmą.—ne
pasirodo daug išmintingesni 
už daugelį musų teo
retikų. pasmerkiančiųjų 
kiekvieną judėjimą, kiekvie
ną pastangą neturinčius ant 
savęs aiškaus internaciona
lizmo antspaudos?

”Kasgi butų tikriau revo-
giau naudos sau padarytu- liucijoniško šios šalies dar- 
me, negu tais vieni kitų bininkams už sutelkimą spė- 
smerkimais, kad dabartiniu kų po obalsiu ’Amer’.kc. ą 
pasaulio kryzio metu į sto-■ merikiečiams* •—.y 
jančius prieš mus klausimus ’rnerika Amerikos’proletari-

me, negu tais vieni
'Amerika a-

— tai yra, A-

ne vienodai žiūrime. Visų 
pirma cituoju J. Larkino 
nuomonę darbininkų tarp
tautinės žvilgsniu. Jis sa
ko:

"Tarptautumas — tai ne 
koks ten mišinys tautybių, 
ne mišinys įvairių kalbų, 
bet laisvų tautų brolystė. 
Tauta yra gamtinė žmonių 
formacija (padaras) ir tau
tinėse rybose turi eiti jos iš
sivystymas. Ypač mažo
sios tautos, kurios visuoti
nai pasaulio kultūrai turi 
taip didelę reikšmę, privalo 
sutelkti visas savo spėkas 
iškovojimui laisvės”.

Mūsiškiai "sočiai - patrio
tai" tokios "herezijos" da 
iki šiol nėra pasakę, arba toj 
linkmėj veikę.

Minėtasai gi Titus savo 
"Ažuot skelbti utopišką 

proletariato tarptautinę, 
kodėl nestoti akis į akį su 
nacionalizmu ir neperkeist 
jį proletariatiškan ?

"Ką mes nemėgintume 
pasakoti apie ekonomines 
dabartinės karės priežastis, 
joks rimtas tėmvtojas nega
li užginčyti fakto, kad viens 
viršiausių veiksnių, gim
dančių ir palaikančių da
bartinę Europos karę, buvo 
ir yra nacionalizmas. Ar 
tai buvo vokiškas, angliš
kas, francuziškas, rusiškas, 
ar itališkas egoizmas, ar 
veikė tautinė ambicija ir lo
jalumas, nors ir klaidingai 
suprantami ir blogai išsi
reiškianti, nors kultivuoti ir 
plėtoti kapitalizmo hipno
tizmu veikmėj, nors, paga
lios, rėmėsi tautų interesų 
varžytinėmis ir konkurenci- 
jine kova už svetimas rin
kas—vis tai buvo naciona
lizmas.

jai, visi Amerikos turtai 
tiems, kurie tuos turtus pa
gamina?

"Amerika tatai galėtų pa
daryt daug greičiau, negu 
bent katra kita šalis, nes 
gali pati sau gaminti visa 
tai, kas tik reikalinga; Jun- 
gtynės Amerikos Valstijos 
turi taip didį įvairumą kli
mato. produkcijos ir pramo
nės, kad gali būt visiškai 
nepriklausomos nuo kitų ša
lių. Metinis šios šalies pro
duktas sudaro vertybę nuo 
keturiasdešimt iki penkias
dešimts miliardų dolerių, 
taigi virš dviejų šimtų tūk
stančių dolerių ant grupės 
stančių dolerių ant grupės, 
susidedančios iš penkių as
menų. Tuo tarpu dabarti
nė šios šalies metinė paja- 
ma neduoda tos sumos.

"Tai kam jieškot ir kam 
leisti gabent į užsienius tą 
milžinišką produkcijos per
viršių? Ar neturime užtek
tinai rinkų pas save namuo
se?

"Milionai skurde gyvenan
čių darbininkų ir jų blogai 
maitinamų vaikų lengvai 
gali suprasti šauksmą, ’A- 
merika amerikiečiams.’

"Kam siekti miražų neaiš
kiai suprantamo internacio
nalizmo? Marksas ir En
gelsas ištikrųjų netvirtino, 
kad darbininkai visų šalių 
privalo vienyties pirma, ne
gu susivienys savose šalyse, 
neigi nurodinėjo, idant 
atskirų šalių darbininkai 
nesivienytų iki kol susivie
nys tarp savęs namieje. 
Japonijos darbininkai turi 
vienyties pas save Japoni
joj, Francuzijos lai vienyja- 
si pas save Francuzijoje, A- 
merikos — Amerikoje. Pir-

miausiai išveldėtojai liks iš- 
veldėti toj šalyj, kurioj pro
letariatas turės stipriausią 
kontrolę ant visuomenės gy
venimo. Airija gali būti 
pirmutinė delei savo geo
grafinio padėjimo ir delei 
drąsos ir vienluomiškumo 
jos gyventojų. Vokietija 
gač būti pirmutinė delei 
proletariato ekonominio 
mokslumo ir delei nepasise
kimų valdančios klasės 
dabartinėj karėje. Anglija 
gali būt pirmutinė delei au- 
gšto jos pramonijos išsivys-, 
tymo ir dėl galimo jos kre
dito bankruto. Jungtinės 
Valstijos gali būt pirmuti-

■

nės delei savo kapitalizmo! 
išsiplėtojimo ir delei šalies 
savarankiškumo ir pakakti- 
numo pačiai sau. Kogi 
stinga? Žinios, apšvietos, 
solidarumo ir drąsos.

"Katra nebūk tauta paims 
proletaristisko nacionaliz- i 
mo vadovavimą, paims taip-! 
gi hegemoniją ant tikro ir 
tvirto internaciolizmo. Jei
gu Anglijos arba Vokietijos 
proletariatas turėtų Airijos | 
darbininko drąsą, galėtų iš-1 
lavinton rankon paėmęs 
ginklą vienų metų laiku pa-' 
naikinti kapitalizmo viešpa
tavimą, pastatyti darbinin
kišką tautą ant kojų ir nu
vesti ją proletariatiškon 
tarptautinėm
"Išrodo aiškiu ir tikru, kad 

nei pirmoji, nei antroji, nei 
rengiamoji trečia tarptauti-1 
nė negalėjo ir negalės ture-1 
ti tikros spėkos pakol netu-{ 
rėš spėkų proletariatiškos 
tautos.

"Iš to ką pasakiau, tečiaus 
niekam neleistina daryt iš
vedimų, buk noriu pažemint 
tarptautinės svarbą, ypač 
kaipo diskusijos, lavinimosi 
ir propagandos įnagio; nesu 
priešingas tvėrimui trečio
sios tarptautinės, kaipo bro
lystės organizmo; net ir 
nebandau tvirtint, kad pro
letariatas rišu šalių neturi 
bendrų reikalų; nei nenoriu 
idant kapitalistiški patrio
tai butų proletariatiško ju
dėjimo apglobti.

mo 
gyveniman ir priparodys 
teisingumą musų teorijos. 
Tokia veikmė turi apsireikšt 
kokioj-nors tautoj, užtekti
nai išsivysčiusioj ir stiprioj, 
kad nuveikus kapitalizmą 
lygiai tautinį kaip ir tarp
tautinį, kol ir kitos tautos 
pagalios išsiliuosuos ir su
tvers tikros Tarptautinės 
pasaulį.”

Draugas J. Šukys, jeigu 
butų perskaitęs šitą Airijos 
revoliucianieriaus nuomonę 
ir nuodugniai ją apsvarstęs, 
rasi, nebūtų taip, anot”Nau 
jienų”, užrietęs kriukį, be
kritikuodamas "Naujienų” 
nuomonę apie tėvynę, kad 
nieku budu ir pats negalės 
atriesti, kad nutiesus tiesią 
liniją link tikro tarptau- 
tumo, o "Laisvė" nebūtų 
stačiusi taip naivių "Naujie
noms” klausimų ir sykiu gy
rusi ”The Irish Worker”, 
kada tasai toli gražu neina 
musų koviečių tiesiamu ke
liu.

Prie to reikia pridurti: 
Amerikos valstybė reikalau- 
i*a prisidėjimo prie Europos 
:arės. Prieš tai protestuo

jame mes ir musų ”kairieji” 
draugai. Tas musų protes
tas tik ir yra gynimas tėvy
nės ne tik r.uo išlaukinių, bet 
nemažiau ir nuo vidurinių, 
tą valstybę atstovaujančių 
musų priešų. J. B. S.

Bet artinasi metas veiki- 
— veikimo, kuris, įkūnys

žmogaus darbas yra tei- 
singiausis mąstąs kainai 
nustatyti. Visi kiti mąstai 
yra netikę ir neteisingi.

VELTUI!
O veltui, o veltui tikėties tos laimės, 
Kurią jie mums rodo dausos’[ 
Veltui nuogąstauti ir virpti iš baimės 
Prieš baisią kankynę kapuos’;
Mums lemta gyventi ir džiaugties ant 

žemės,
Nieks negal atskirti nuo jos:
Čia galim jieškoti sau džiaugsmo ir laimės 
Ir baigti kelionę kančios.

Mes darbo žemčiūgais juk sostus išpuo
štam,

Ir bokštus nutiestam dangun.
Linksmiausias, puikiausias mes puotas 

suruoštam,
Ir upes pripldom medum,
O patįs nušalę, išalkę, basi,
Maldaujam ištiesę rankas, 
Prieš stabą molinį suklaupę visi, 
Vis siunčiam kurčiajam maldas.

Veltui, nelaimingi! Taip laimės nerasim, 
Nors jiji prie musų čia pat!
Pakolei tą aiškią teisybę suprasim,
Kad savęs nereikia maldaut;
Kad leidžiam puotauti ir svaigti 

siaubūnams
Ir tvirkti prabangoj turtų,
0 kartuves statom sau ir savo sunams 
Pagarbai mus triūso tranų.

Tad veltui dejuoti, maldauti ir verkti, 
Jei patįs kankinam save!...
0 žmonės! jau laikas akis jums atmerkti, 
Pažvelgti protingai į patį save!

Jau laikas, jums laikas, tikrybę išvysti, 
Dėl nežinės savo iš gėdos paraust!
Iš vargo nelaimių tos balos išbristi 
Ir priežastį pikto teisingai nubaust!

$100,000,000 nuken= 
tėjusiems nuo kares 

šelpti.

_ oa v v
darbus pridengti visuome
nės lėšomis.

Tai ve kokiais motyvais 
vadovaudamosi kapitalistų 
spauda pradėjo rašyt, kad 
kongresas paskirtų nuken-Amerikiečių spauda pake-

lė kongreso adresu gana tėjusiai nuo karės Europai 
gražų sumanymą. Reika- 100 milionų dolerių, 
laujama, kad kongresas pa-’ ” *laujama, kad kongresas pa- Kad gelbėjimas mirštan- 
skirtų $100,000,000 nukentė- čių Europos žmonių Ameri- 
jusiems nuo karės Belgijos, kos biznieriams rupi
C 1 • • T~' •• * T J • 1 i • -iSerbijos, Francuzijos ir 
Lenkijos žmonėms sušelpt. 
Spauda aiškina, kad tai yra 
būtina ir neatidėtina Jung
tinių Valstijų, kaipo turtin
giausios pasaulyje šalies, 
pereiga. Laikraščiai prime
na, kad šios šalies turtas, su- 
lyg oficialio pinigų kontro- 
lėriaus raporto, siekia 220 
miliardų dolerių ($220,000,- 
000,000).

Akyvaizdoj šitokios kolo- 
sališkos sumos, 100 milionų 
dolerių auka butų tik ma
žas trupinėlis, kurią kon
gresas turėtų paskirti jei 
ne dėl ko kito, tai jau nors 
vardan to žmoniškumo, apie 
kurį Amerikos deklamato
riai mėgsta taip daug kal
bėti.

Tečiaus nereikia manyti, 
kad Amerikos kapitalistų 
spauda reikalauja tokios 
aukos vadovaudamosi žmo
niškumo ar užuojautos jau
smais. Europos žmonių 
vargai Amerikos biznie
riams visai nerupi. Jiems 
rupi šita auka pridengti tik
tai savo niekšystes pasaulio 
akįse. Gamindami karei 
ginklus ir padėdami tuo bu- 
du pustyti Europą, Ameri
kos kapitalistai pradėjo pa
galios suprasti, kad po ka
rės istorija turės juk pasta- 
kurie iš žmonių kraujo 
ir ašarų darė sau auk
są. Todėl tie purvini 
biznieriai ir pataria da
bar išmesti kaliatą dolerių 
Europai, iš kurios sunaiki
nimo jie susipylė aukso kal
nus. Ir jie nori tą auką da
ryti ne iš savo pelno, bet 
kad kongresas paskirtų ją 
iš visuomenės iždo. Prisi
plėšę tiek turtų, pralieję 
tiek žmonių kraujo ir aša-

x l ne
daug,, tai faktai porodo ant 
kiekvieno žingsnio. Paim
kim kad ir Belgiją. Kiek čia 
šūkaujama ir giriamasi apie 
amerikonų pagalbą bel
gams; kiek čia rašoma apie 
Rockefellerio komitetus ir 
kitokias įstaigas, kurios pa
laiko Belgijos gyvybę. O iš- 
tikrujų, tai ve kaip dalykai 
stovi:

Tarptautinė Komisija 
Belgijai šelpti, kaip parodo 
oficialis jos raportas, per du 
metu išleido belgų ir užka
riautų francuzų maistui ir 
drabužiams $200,000,000 .su 
viršum, šitos aukos buvo 
sudėtos Francuzijoj, Angli
joj, jos kolonijose ir Suvie
nytose Valstijose. Ir pasiro
do, kad nežiūrint tų rėks
mingų deklamacijų apie 
Belgijos ”gelbėjimą,” Suvie
nytos Valstijos nesudėjo 
pilnų devynių milionų dole
rių, taigi nesudėjo nei penk
to visų aukų nuošimčio.

Iš tų $200,000,000, kurie 
buvo surinkti daugiausia 
kitose šalįse, Komisija išlei
do Suvienytose Valstijose 
$125,000,000 maistui ir dra
bužiams pirkti, iš ko šios ša
lies kapitalistai turėjo ma
žių mažiausia 15 milionų do
lerių gryno pelno. Penkio
lika milionų pelnyta, o nepil
ni 9 milionai paaukauta. 
Vadinas, "gelbėdami” mirš
tančius belgus amerikonai 
uždirbo $6,000,000.

Tai ve, kaip išrodo prak
tikoj amerikonų ”žmonišku- 
mas” ir "mielaširdystė.”

j

Prie socializmo ne žmo
nės turės taikytis prie įsta
tymų, bet įstatymai bus tai
komi prie žmonių.
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IS AMERIKOS. (Alga Seinus darbioiikans
AMERIKOS RAUDONA
SIS KRYŽIUS JAU REN

GIA LIGONBUČIUS.
Iš Washingtono praneša

ma, kad Amerikos Raudo
nojo Kryžiaus Dr-ja jau ren 
giasi prie darbo, o jos dar
bas—tai globoti ir gydyti 
sužeistus karėj kareivius. 
Pereitoj Subatoj šita drau
gija jau išsiuntinėjo visiems 
savo nariams pranešimą, 
kad jie butų pasirengę į 
darbą, prie kurio gali būt 
pašaukti bile valandą.

Raudonasis Kryžius ap- 
. sima ant syk pastatyti 30 

papėdės ligonbučių ir tiek 
pat jiems skyrių. Iš viso ji
sai apsiima duoti apie 5,000 
išlavintų mielaširdystės se
serų ir apie 120 daktarų 
chirurgų. Visa šita Raudo
nojo Kryžiaus organizacija 
gali aptarnauti 1,000,000 ka
reivių armiją ir gali prižiū
rėti 50,000 sužeistų bei ser
gančių kareivių.

Taigi prie karės rengia
masi jau ne juokais.

i

GELEŽINKELIAI TURI 
BŪT GATAVI 
KARIUMENEL

Valdžia pranešė Pennsyl- 
vanijos geležinkelio valdy
bai, kad kelias butų laiko
mas liuosas, taip kad davus 
žinią bile minuta jis butų 
gatavas kariumenei. Gele
žinkelio kompanija išleido 
todėl pranešimą, kad smul
kaus bagažo ji visai dabar 
negabens iš rytų į vakarus. 
Kelias turi būt liuosas ka
riumenei.

Metai atgal Ohio valstijos 
kongresmanas Sherwoodas 
padavė kongresui sumany
mą, kad seniems arba šiaip 
dėl kokios nors priežasties 
negalintiems dirbti Suvie
nytų Valstijų gyventojams 
butų mokama iš šalies iždo 
alga.

Šitokį sumanymą, rodos, 
turėjo paremti visa šalis. 
Bet ant nelaimės taip nebu
vo. Kapitalistų spaudai jis 
buvo nesvarbus ir ji nematė 
reikalo apie jį nei kalbėti. 
Tamsus savo klesos reika
luose Amerikos darbininkai 
irgi nieko nedarė, kad jį pa- 
rėipus. Ir taip šitas sumany
mas, paduotas tuomet Algų 
Komisijai prižiūrėt, pasken
do tenai ir likos "užmirš
tas.”

Tečiaus ačiū "spykerio” 
Clarko pastangoms šiomis 
dienomis šitas bilius likos 
atimtas iš Algų Komisijos, 
o perduotas Darbo Komisi
jai ir yra viltis, kad jis bus 
paduotas kongresan svars
tymui.

Reikia pasakyt, kad dar
bininkų senatvės aprūpini
mo žvilgsniu kapitalistiška 
Amerika yra daugiausia at
silikusi nuo civilizuoto pa
saulio šalis. Tuo žvilgsniu 
ji da žemiau stovi, negu 
barbariškoji Maskolija.

I

Būgnys, Smaidžiunas, Ona Maslavec- 
kienė, Piušas Maslaveckas, Vincas 
Demikis, M. Grinevičius, Ona Ado
mai tie nė i r Jurg. Vaišnis — po 50c. 
Smulkių aukų $3.45. Viso $18.95.

Bulotų ir Žemaitės paveikslų par
duota už $1.50

Už įžangą (apmokėjus lėšas už 
svetainę ir apgarsinimus) liko $1.20.

Viso labo pinigų įėjo L. Š. F. $21.65. 
Pinigai paduota p. Bulotai L. B. F. 
atstovui.

Visiems aukavusiems tariame šir
dingą ačiū. A. P. Shukis.

* —————
AUKOS’ŽIBURELIUr

Aukavo: Ona Maslaveckienė, P. 
Maslaveckas, Stankevičia, Jančaitis ir 
Shukis — po 50c. Smulkių aukų 
$3.34. Viso $5.84.

Aukas $5.84 priėmiau, AL Bulotie
nė, "Žiburėlio” Draugijos pirmininkė 
ir įgaliotinė. Per A. Shukis

•a inu»?
"KEL.” SKAITYTOJU ŽINIAI.

Visokius pabėgimus, nuskriaudi- 
mus, pasigarsinimus iš kokių vie
tų paeina, pirkimus, pardavimus 
arba tam panašius pasigarsini
mus, delei tūlų priežasčių nors ir 
skaitytojams dykai garsint nega
lime. Už tokius paskelbimus skai
tome po 2c. už žodį kiekvieną sy
kį. Todėl siųsdami tokius paskel
bimus rašykit kuotrumpiausiai ir 
visados siųskite kartu mokestį jei
gu norite kad greitai tilptų.

"Keleivio” Admin.

Franė Raknevičienė iš Maskvos pa- 
jieško 
Kauno 
parap, 
apie jį 
kančių

savo brolio Juozapo žilio iš 
gub, Šiaulių pav, Viekšnių 
Rekečių kaimo. Jo paties ar 
žinančiųjų prašo rašyt jai se- 
adresu:

Franciška Rakevič
1 Miesčenskaja Malaja Perejaslavs- 
kaja ulica N. d. 12, kv. 10.

Gorod Moskva, RUSSIA.

Pajieškau Juozo Briedžio, K*unu 
gub, Šiaulių pav. Meškučių parap, „„„ ir ,
Lydekų kaimo. Jo paties atsišaukti vienam duosiu

VALDŽIA SURAŠINĖJA 
PRIVATINIUS LAIVUS.
Tikėdamosi karės su Vo

kietija, Jungtinių Valstijų 
valdžia pradėjo surašinėti 
jau privatinius laivus, kad 
reikalui atėjus žinotų, kat
rie jų tinka kariškiems tiks
lams.

Šiomis dienomis Bostono 
laivų savininkai gavo iš 
Washingtono nuo karės de
partamento kontraktų for
mą, kuri bus vartojama, jei
gu valdžiai reikės paimti jų 
laivus. Ten pasakyta, kad 
valdžia apsiima mokėti pa
prastą kainą nuo įtalpos to
no ir prižada sugražinti lai
vą tokiam pat stovyje, ko
kiam jį paėmė.

•

AMERIKOJ PRIVERSTI
NA K AREI VYSTĖ.

Washingtone dabar svar- 
toma priverstinos kareivys- 
tės klausimas. Norima įves
ti Jungtinėse Valstijose to
kį įstatymą, kad kiekvienas 
vyras, sulaukęs 19 metų am
žiaus, turėtų stot kariume- 
nėn ir apskritus metus mo
kintis kareivio amato. Šitokį 
planą labai remia kariume- 
nės vyriausybė, buvęs pre
zidentas Taftas, kaikurie 
universitetai ir, žinoma, vi
sa kapitalistų spauda. To
dėl nėra abejonės, kad neuž
ilgo turėsime ir Amerikoje 
priverstiną kareivystę. Ma
noma, kad kas metai bus 
apie 500,000 naujokų, tinka
mų kariumenės tarnystei.

Tokiam kareiviui bus mo
kama $5 į mėnesį arba $60 
į metus, valdžia duos drapa
nas ir visą pragyvenimą.

TEUTONAI IMASI PILIE
TIŠKAS POPIERAS.

Amerikos vokiečiai ir au
strai dabar suskato imtis pi
lietiškas popieras. 
tik 9 vasario dieną 
Yorke buvo paduota 
aplikacijos.

Vieną
New
1,336

UŽDIRBO $100.000,000 J 
VIENUS METUS.

Vidaus reikalą ministeri
ja iš Washingtono praneša, 
kad pereitais metais Arizo
noje kasyklos davė savinin
kams $34,000,000 gryno pel
no. Pridėjus prie to da 
Utah, Montanos, Nevados ir 
Idaho valstijų kasyklas, jų 
savininkų pelnas kartu pa
sidaro $100,000,000.

JUNGTINĖS VALSTIJOS 
STEIGIA POPIEROS 

FABRIKĄ.
Kadangi popieros trustas 

nesvietiškai plėšia už popie- 
rą ir dagi brangiai mokant 
nepristato reikalingos kie
kybės, tai valdiškoji spaus
tuvė atsidūrė keblame pa
dėjime ir turėjo atsisakyti 
spausdinti kongreso rekor
dus. Kongresmanai parei
kalavo, kad butų įkurta ša
lies popieros fabriką valsty
bės lėšomis, kuri vidutiniš
kai turės pagaminti apie 50 
tonų popieros į dieną.

ORGANIZUOJASI PIENO 
GAMINTOJAI.

Maine’o valstijos farme- 
riai, kurie gamina mies
tams pieną, pradėjo organi
zuotis. Neužilgo išgirsi
me, kad pienas jau pabran
go-

AUKOS
LIET. ŠELPIMO FONDUI

SO. BOSTON, MASS.
Sausio 28 d. vestuvėse J. Zikausko 

su p-le E. Brazdžiute susirinkusieji 
svečiai suaukavo L. Š. Fondan $12.65. 
Aukavo: J. Zikauskas ir E. Zikaus- 
kienė. G. Jekštis, F. Brazdis_ir J. 
Medelinskas — po 1.00; M. ~

METĖSI PO TRAUKINIO 
RATAIS.

Lewiston, Me. Čia nusižu
dė medžio pirklys Archi- 
bald. Jisai metėsi po trau
kinio ratais ir likos suvaži
nėtas. Saužudystės prie
žastis nežinoma.

__________ . Banis, 
E. Banienė. V. Vaitaitis, E. Vai tai- 
tienė, P. Trečiokas, A. Brazdžiute, K. 
Vileišis, V. Vilaišienė, J. Aukštakal
nis, A. Kakanauskas, J. Dzervas, M. 
Cecis ir J. Brazdžiute — po 50c.; 
P. Matelionis 40c.; T. Milaika, T. Vi
lemas ir W. D. Onulė — po 25c. Viso 
labo $12.65.

Pinigai priimti ir perduoti L. Š. F. 
kasininkui K. Šidlauskui.

J. G. Gegužis.

SUDEGĖ AUTOMOBILIŲ 
FABRIKĄ.

Detroite sudegė Saxono 
automobilių fabriką; nuo
stolių busią į $250,000.

WILKES BARRE, PA.
Sausio 24 d. gerb. Bulotų ir Že

maitės prakalbose surinkta aukų 
121.65.

Aukavo: A. P. Shukis $2.00; Ago
ta Shukienė, Ant. Adomaitis, St Pa- 
garelskis, Stankevičia ir Ant Stik- 
liunas — po $1.00; V. J. Tabaras, 
Petras Mandravickas, Juozas Jonči- 
kas, Tamošius Viseckis, Jonas Gru- 
šelionis, Jonas Jurldutis, Kast De- 
mikis, Ant Grybas, A. Grybienė,

Kauno Pajieškau giminių ir pažįstamų, [ Pajieškau apsivedimui merginos 
parap., nors ir maža butų pažintis, bet kiek- nuo 20 iki 30 metų amžiaus, be skir- 

i atsakymą. Aš esu iš tumo pažiūrų, aš esu 30 metų, turiu
Panevėžio pav, Šeduvos gerą farmą ir vaistų krautuvę. At- Jpįpnj norį ninitTU nadarvti 

sisaukiancios malonės prisiųst savo , paudryvi
paveikslus, o as galėsiu atsilankyti. ~ *"x ”

G Beker (8)
Milnor, N. D.

ar kas žino molones man, ką tik at- Kauno gub, Panevėžio pav, Šeduvos 
miesto.

J uozas Šama
BOX 316, St. Charles, Ilk.

važiavusiam Amerikon pranešti jo 
antrašą. i

Steponas Leškauskas 
797 Bank st, Waterbury, Conn.

‘Pajieškau dėdės Jurgio Vaitkaus ir 
Philipo ir Augustino Balčiūnų visi 
Kauno gub, Šiaulių pav, Gruzdžių 
valsč. , Supilių parap, Norvaišų kai
mo. Meldžiu atsišaukti.

Petras Radvilas
6142 So. Wabash avė, Chicago, III.

Pajieškau Eelzbietos Baltrunaitės, 
Kieginių sodos, Kupiškio parap.; Ma
rijonos Sokolaitės, Kavarsko par. ir 
Jono Massio, Trakunų parap, visi 
Kauno gub, Vilkmergės pav. Meldžiu 
atsisaukt

Košt Jenulionis
BOX 24, Lewiston, Me.

Pajieškau brolio Juozapo Kulpono, 
Suvalkų gub, Punsko parap, žaga- 
riškių kaim, gyveno Chicago, III. Kas 
jį žino malonės pranešti ar jis pats 
lai atsišaukia.

Ona Kuipokiutė
73 E. 22nd st, Bayonne, N. J.

Pajieškau pusseserės Elenos Kar- 
tavičiutės, Suvalkų gub, Punsko pa
rap; Padvaiponės kaimo, taipgi dėdės 
Juozo Paulausko, Gižų parap. ir kai
mo, jis gyvena Chicagoj. Meldžiu 
atsišaukti.

Helena Petrauskiutė (Peterson) 
393 May st, Worcester, Mass.

Pajieškau Petro Paliučio, Suvalkų 
gub, Seinų pav. Veisėjų valsč. Kal
vių kaimo, gyveno apie Chicagą. Mel
džiu atsišaukti.

Petras Cemauskas
BOX 216, Harrisburg, III.

Pajieškau sesers Valerijos Usen- 
čiutės, Kauno gub, Panevėžio pav, 
Vabalninku parap, Ilgalaukio so- 

j džiaus. Meldžiu atsišaukti, ar kas 
žino pranešti.

Antanas Usevičius
563 Hudson avė,' Rochester, N. Y.

Pajieškau savo sesers Kotrinos 
Paulauskiutės, Kauno gub, Telšių 
Lūkės parap. Meldžiu atsišaukti.

Barbora Paulauskytė (7) 
314 Franklin str, . Joliet, 111.

Karės pabėgėlis Kazlauskas jieško 
j savo sunaus Antano Kazlausko, paei
nančio iš Suvalkų gub, Mariampolės 
pav, Klebiškio valsč. Čiudiškių kai
mo, Prienų parap. Meldžiu atsisaukt 

. ir atsiimt tėvo laišką. (8)
Paul Karsoks

i Box 620, Stuthers, Ohio.

Pajieškau savo tėvo V. Rubiko, 
■ meldžiu pasigailėti manęs mažos ir 
i atsišaukti, prisiųst kokią dovanelę ar

Pajieškau draugų: Adomo Blozelio, 
Petro Bloznelio, Vinco Guduko, Ro- 
kaus ir Antano Ančių, visi Vilniaus 
gub, Trakų pav. Merkinės valsč Vės
inimų sodžiau. Meldžiu atsišaukti.

Juozapas Savickis
9 Thorn st, Calumet, Mich.

Kaz- 
pav, 

_________________ _ bene 
Worcester, Mass. Meldžiu atsišaukti 
ar kas žino pranešti.

Juozapas Kazlauskas
2 Elm st, Amsterdam, N. Y.

Pajieškau pusbrolio Juozapo 
lausko, Vilniaus gub.,.Trakų 
Vaikštynių sodžiaus, gyvena

Parsiduoda Bačeri.č

Pajieškau savo pusbrolio Andriulio
Kauno gub, Raseinių pav, Skaudvi
lės valsč. Papeikiu kaimo, gyveno „ __ ___
Bostone. Jo paties atsišaukti ar kas 24 metų, nevartojantis svaiginančių 
žino malonės pranešti.

Jonas Andriulis
827 Bank st, Waterbury, Conn.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 18 iki 20 metų amžiaus. Aš esu

-------------------------------------------------- (
Pajieškau apsivedimui merginos, 

tarpe 19 ir 24 metų amžiaus. Geisti
na, kad jausmai nebūtų užvaldę pro
tą. Aš esu 25 m. amžiaus, nege- 
rentis ir nerūkantis. Platesnių žinių 
suteiksiu per laišką.

W. Stones
7907 E. St. Clair avė, Cleveland, Ohio .

gėrimų, ir noriu, kad mano draugė bu 
tų blaivininke. Mylinčios gražų gy. 
venimą malonės atsišaukti prisiųsda- 
mos savo paveikslus. Platesnes 
nias suteiksiu per laišką.

i Steponas Norkus
BOX 88, Bush, III.

ži-

SUAREŠTUOKITE TĄ ŽMOGUI
Ignas Zingeris apsivogė Chicagoj ir 

išbėgo 4 sausio, 1917 m. šitas jau
nas vyras dirbo pas mane bankoje per 
septynis mėnesius ir kada aš apsir
gau ir išvažiavau į ligonbutį ant ope
racijos tuomet jisai pasiėmė keletą 
šimtų dolerių ir išdūmė.

Pajieškau apsivedimui lietuvaitės, 
laisvų pažiūrų, mokančios rašyt ir 
skaityt, nuo 18 iki 29 metų amžiaus, 
turi būt pasiturinti. Aš esu 27 metų. 
Su pirmu laišku meldžiu prisius savo I 
paveikslų. Atsakymą duosiu kiek- ( 
vienai. (8)

C. J. La Berg
842 W. 33rd pi, Chicago. III.

(prasigyventi), greitai pirk 
šią bučernę, kurioj aš per 
tris metus pinigų pasida
riau ir perku saliuną.

Priežastis pardavimo, 
kaip viršuj miniu, perku sa
liuną—einu į kitokį biznį, 
nes man tam biznije nusibo
do. Atsišaukite (10)

P. STANELIS
801 N. 8th ST.,

PHILADELPHIA, PA.

Aš Alena Kostovska, pasiro
dau visai publikai akyse.

kas žinote nors kokių žinelę, apie jį 
pranešti.

. Liudvisė Rubikaitė
41 Gatės st, So. Boston, Mass.

Pajieškau pusbrolio Jono Meldažio, 
Suvalkų gub, Mariampolės pav. 
Skriaudžių parap. Meškinų kaimo. 
Taipgi pusbrolių Jono iy Jurgio Ke
valų iš Raželių dvaro Kauno gub. 
Meldžiu atsišaukti. (7)

Mrs Magdė Meldažiutė-Stillman 
32 Ward st, Worcester, Mass.

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

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

Pajieškau brolio Pranciškaus Ki- 
bartos, pirmiau gyveno So. Bostone, 
Kauno gub, Šiaulių pav. Lūkės vals
čiaus. Jis pas lai atsišaukia arba kas 
apie jį žino malonėkit pranešti. (8) 

Martinas Kibartas
262 — 3rd st, So. Boston, Mass.

Pajieškau puseserių Damicės ir 
Marcijonos Stonaičių, Kauno gub, 
Raseinių pav, Aleksandrovo parap, 
Šnukalių sodos, gyveno Philadelphi
joj. Meldžiu atsišaukti, ar kas ži
no pranešti. (7)

Ona Račkienė 
(Valutaitė)

Tovey, III.Box 64

Pajieškau pusbrolių Silvestro ir 
Kazimiero Pikelių, Kauno gub, Gruz
džių valsč., Povilaičių kaimo. Taip
gi draugo Klemenso Motuzos meldžiu 
atsišaukti. (8)

Franas Savickas 
1244 So. 2nd st, Philadelphia, Pa.

Pajieškau pusbrolių Martino ir 
Jurgio Sumauskų, ir Motiejaus Bal
čiaus, visi Suvalkų gub, Prienų pa
rap, Cidiskių kaimo. Meldžiu atsi
šaukti. (7)

Jacob Machuta
Box 294, Forestville, Conn.

Pajieškau pusbrolio Jono Venciaus 
ir pusseserių Elzbietos Venciutės ir 
Franės Venciutės, Suvalkų gub, Kal
varijos pav, Liudvinavo parap, Da- 
neliškių kaimo. Turiu svarbų reika
lą. )9(

i Antanas Vencius
2203 Oregon avė., Cleveland, Ohio.

Pajieškau švogerio Miko Parakini- 
ko ir Petro Fukso, Juodu gyveno Sey- 

i mour, Conn. Jų pačių atsišaukti ar 
: kas žino meldžiu pranešti.

Augustas Bayor
521 Kemper avė, Butte, Montana.

Pajieškau brolio Povilo Keršulio ir 
draugo Albino Marsuno, Kauno gub, 
Kupiškio valsč, Laukminiškių kaimo, 
gyveno Argentinoj. Turiu svarbų rei
kalą ir meldžiu atsišaukti ar žino 
pranešti.

Jonas K. Keršulis
50 West 6th st, St Charles, III.

Pajieškau brolio Jono Kaurakio, 
Kauno gub, Telšių pav, Laukasodos 
miestelio, taipgi sesers Marcelės 
/Bendikaitės Kulsiškių sodos. Mel
džiu atsišaukti.

Juozapa Kaurakaitė-Gumulauski 
127 Columbia st, Michigan City, Ind.

Pajieškau Jono Petrausko, Kauno 
gub, Telšių pav, Barstitų parap, ~ 
partų sodos, dirba bene anglių 
syklose. Meldžiu atsišaukti ar 
apie jį žino teiksis pranešti.

Franas Butkevičius
38 Chapel st, Westfield, Mass.

Pajieškau Antano Šimkūno, gyveno 
Rochester, N. Y. ir pusbrolio Albino 

| Kaulakio abu Gaigalų sodos, Šimonio 
į parap, Kauno gub. Meldžiu atsi
šauk.

Alyzas Kaulakis
BOK 24, Lewiston, Me.

REIKALAVIMAI.
REIKALINGAS PHOTO-ENGRA- 

VER1S penkis metus turi būt tame 
amate ir kad atsakančiai galėtų dirbt 
”Half-tone,” straipyt ant lainių ir 
printyt ant vario ir zinko. Atsišaukit 
tuojaus: (8)

T. A. ABRA1TIS
330—15th st, Detroit, Mich.

REIKALAUJU darbo ir jieškau 
vietos bučernėj, esu geras bučeris ir 
galiu atsakančiai vesti bučernės biz
nį, galiu dirbti už pirmą ranką. Kal
bu lietuviškai, lenkiškai, rusiškai, vo
kiškai ir angliškai. Taipgi galiu ke- 
liatą šimtų dolerių indėti kaucijos. 

Frank- Allen
134 Franklin Avė, Nutley, N. J.

Jis yra ženotas su Petronėle Maciu
levičiūte, kuri paeina iš miestelio Jur
barko, Kauno gub. ir jau yra nėščia. 
Jisai pats kalba išlengvo, lėtai, eina 

: galvą palenkęs, turi geltonus plau- 
kus ir ženklą ant kairiosios akies; 22 
metų senumo, 5 pėdų ir 8 colių augš- 

I čio.
Paeina iš Macejunų, švenčenų pa- 

I vieto, Vilniaus gub, po tėvais Igna- 
! cas Zinkevičius. Kas tą žmogų už- 
tėmysite tuojau areštuokite ir duoki
te men žinią kuoveikiausiai, o aptu
rėsite $100.00 dolerių dovanų ir pra
neškite šiuo adresu:

JOSEPH J. ELIAS,
; 1600 So. Wood St, Chicago, IIL

Pajieškau Jono Jurevičiaus pir
miau gyveno So. Boston, Mass, gir
dėjau, kad gyvena New Yorke. Jis 
pats lai atsišaukia arba kas žino ma
lonėkit pranešti, nes turiu svarbų rei
kalą. Petras Lukas

j 291 D st, So. Boston, Mass.

I

Pa
ka
bas
(8)

Pajieškau brolio Dominiko Ivoškos, 
Kauno gub., Vilkmergės pav., Pod- 
varnikų sodžiaus, gyveno Cherry Val- 
ley, Pa. Jo paties atsišaukti ar kas 
žino meldžiu pranešti.

Juozas Ivoška
BOX 46, Rilton, Pa,

(W. Moreland Co)

REIKALAUJU darbui vietos gro- 
serr.ej arba saliune. Kur nėra lie
tuviškų krautuvių o lietuviu nema
žai gyvena, meldžiu man pranešti.

J. M. (9)
873 E. 72nd str, Cleveland, Ohio.

MELDŽIU PRANEŠTI. Kas turi 
teatrališkų knygelių LIETUVAITĖ, 
3 veiksmų, 4 paveikslų komediją, tuo
jaus praneškite, mes apmokėsime. 
Mums reikalinga 7 egz.

Mrs. M. VINKŠNAITIENĖ
87 Porter avė, Montello, Mass.

A. A. PETRAS YESULAITIS.
šiuomi pranešu, kad mano vyras 

Petras mirė daugiau kaip metai lai
ko. Jis paėjo iš Suvalkų gub. Žalio
sios gminos. Šuklių kaimo. Meldžiu 
visų giminių išreikšti jam amžiną at
mintį. Paliko mane su 4 vaikais. Iš
gyveno virš 20 metų Amerikoje.

MRS. P. YESULAITIENĖ 
495 Park avė, Bridgeport, Conn.

Pajieškau sau vietos dėl saliuno ar 
grosernės, kur yra apgyventa lietu
vių, o nėra lietuviškų krautuvių mel
džiu pranešti adresu:

J. M.
873 E. 72nd st, Cleveland, Ohio.

Pajieškau Juozapo Ivanausko ir Ig
no Bredaičio, abu Kauno gub., Kur
šėnų parap., prieš 10 metų gyveno 
Philadelphijoj. Turiu svarbų reika
lą ir meldžiu jų pačių atsišaukti ar 
kas apie juos žino pranešti.

W. Masiulis
1201 Juniata st., N. S. Pittsburgh, Pa.

Pajieškau Jono Juozapaičio (pasiva 
dinęs J. Janušis) Kauno gub, Panevė
žio pav, Pakrojaus valsčiaus, Kuli- 
čių kaimo, gyveno Mahanoy City, Pa. 
Turiu svarbų reikalą ir meldžiu jo 
paties atsišaukti ar kas žino pranešti. 

A. Gasparaitis
51 New York avė, Newark, N. J.

APSIVEDIMAL
Pajieškau apsivedimui merginos ar 

našlės nuo 20 iki 40 metų amžiaus. 
Aš esu 33 metų, platesnes žinias su
teiksiu per laišką. Su pirmu laišku 
meldžiu paveikslo. Atsakymą duo
siu kiekvienai. (7)

Jonas Budris
Gen. Dėl. Cleveland, Ohio.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 22 iki 28 metų amžiaus, aš esu

Pajieškau Felikso Mundrausko ir 28 metų ir tunu gerą darbą. Nonn- 
Jurgio Endriuno, abu Kauno gub, čios turėti gražų gyvenimą lai krei- 
Svedasų miestelio, taipgi Juozo No- piasi platesmų^zimų laišku, 
kučio, Daujantų sodžiaus. Aš esu iš
Svėdasų miestelio. Meldžiu jieškomų- 2024 So. Peona st, 
jų atsišaukti.

Juozas Kerpiškis

F. Sillers
Chicago, III.

Pajieškau apsivedimui merginos 
City HospitaT, Scranton ~Rd, N. H. nuo 25 iki 35 metų amžiaus. Aš esu 

Cleveland, Ohio. 33 metų, is amato esu mouldens ir 
| uždirbu po 25 dol. ; sąvaitę. Mylin
čios gražų gyvenimą te atsišaukia, 
kiekvienai duosiu atsakymą.

Franas Zelnis
79 N. Prairie st., Batavia, III.

Pajieškau Stasio Baranausko ir 
Monikos Imbrosiukės, abudu Kauno 
gub, Pabaisko parapijos, Vilkmer
gės pavieto. Turiu pranešti jiems 
svarbų dalyką apie jų brolį Napole
oną Baranauską, todėl kas apie juos 
žino, arba jie patįs, teiksis atsišauk
ti šiuo adresu. (8)

Alekas Pavidis,
198 C st, So. Boston, Mass.

Pajieškau brolio Antano čemeckio, 
Suvalkų gub, Mariampolės pav. Gu
delių valsčiaus, Juodbrudžio kaimo, 
gyveno Scranton, Pa. Jo paties atsi
šaukti ar kas žino meldžiu pranešti. 

Mateušas černeckis
246 E st, Detroit, Mich.

Pajieškau brolio Jono Gudo iš Lie
tuvos Dvareliškių kaimo, Kauno gub. 
Seniau gyveno Detroit, Mich, o dabar 
keli metai nežinau lrar. Malonėkite 
atsisaukt arba pranešt kas žinote. Tu
riu svarbų reikalą. (9)

-Adomas Gudas
6 Harrison st, Cambridgeport, Mass.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 18 iki 26 m. amžiaus, kuri bu
tų blaiva ir mylinti dorą gyvenimą. 
Susirašydamos malonėkit prisiųsti ir 
paveikslėlį. Platesnias žinias duosiu 
per laišką. Esu 26 metų. (8)

Joseph Jas.
1654 W. Jefferson avė, Detroit, Mich.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
paeinančios nuo Pušaloto arba Joniš
kėlio, ne senesnės per 25 metus. Aš 
esu 25 metų. Meldžiu atsišaukti.

J. Balčiūnas
BOX 619 Aberdeen, Wash.

PARDAVIMAI.
PARSIDUODA valgomų daiktų 

krautuvė, parsiduoda už pusę kainos, | 
nes savininkas tokiose aplinkybėse, I 
kad tur parduot. Platesnių žinių 
klauskite. (10)
77 Broadway, So. Boston, Mass.

PARSIDUODA gera, skambaus 
balso, didelė skripka, (basas). Kam 
butų reikalinga tokis įrankis malonė- | 
kit atsišaukti šiuo adresu:

John Lukošius 
19Easton avė, Hyde Park, Mass.

ANT RANDOS puiki krautuvė dėl 
bile kokios vertelgystės. Namas ran
das dailioje lietuviais apgyventoj vie
toj, viskas naujai įtaisyta. Randa 
pigi. Norintieji uždėti kokį biznį 
kreipkitės po šiuo adresu:

■ V. Rimavičius
227 Chapel st, New Haven, Conn.

ATVIRUTĖS.
Atvirutės arba vaizdeliai, kurie 

perstoto New Yorko miesto išvaizdą: 
kaip-tai, puikiausius daržus, augš- 
čiausius budinkus, didžiausius tiltus, 
prakilniausias gatves ir kitas įvaires
nes vietas. Tai yra tikrai puikus 
rinkinėlis atviručių, kuris supažindins 
jumis su tuo milžinu-didžiausiu mie
stu pasaulyje—New Yorku. 18 pui
kių, specialiai parinktų atviručių pri
siusime jums už 25c. (10)

VINCAS VINGILAS,
Gen. Delivery, New York, N. Y.

Kas mane išgelbėjo nuo varginan
čių ligų? Salutaras Bitteria. Ai 
per praeitus 4 metus buvau vos tik 
gyva. Aš kentėjau nuo nevirinime 
pilvo ir dispepsijos. Mažai tegalėda
vau valgyti ir suvalgytas maistas pa
teikdavo man daug nesmagumo — afr' 
siliepdavo skilvyj skausmai, rėžimas, 
gurgi mas vidurių. Diegliai suimda
vo po krutinę, šonuose ir strėnose. 
Niekus aš negavau pagalbos dėl savo 
sveikatos. Bet kada aš pradėjau rei
kalauti Salutaras Bittens ir Saluta
ras, Regulaatria, dėl moterų, pradė
jau gerai jausties, gerai valgyti ta 
dirbtų pasidarė smagu viskas. Ps» 
6 mėnesius aš savo paveikslą nebega
liu pažint ir palikau laiminga naudo 
dama Salutaras Bitteria. Kaina $1.09. 
Galima gauti geresniuose saliunuoee 
ir aptiekose, o kur negalima gauti, 
kreipkis pas: (T)

SALUTARAS CHEMICAL INST
Žolės nuo visokių blogumų.

1709 S. Halsted St, Tel. Canal <41» 
P. J. BALTRŪNAS, Prof.

Chicago, IIL
Bitą apgarsinimą turėtų perskai

tyt kiekvienas, išsikirpt ir pasilik*

Telephone: Greenpoint 2327

MACYS & MARC1N
FURMTŪRE

TIKRAI LIETUVIŠKA KRAU
TUVĖ IR IŠLYGOS PIGIOS

tarpe Driggs ir Bedford are. 
BROOKLYN, N. Y.

$1.00
Pristatėm į namus visokius 

daiktus į visą apielinkę Jersey, 
NewYork, Šouth ir Centrai 
Brooklyną, Maspeth ir kitur. 
Atvažiuokit ir iš toliau, karai 
užsimokės. (11)

198-200 Grand Street

Nusipirk mosties.
TAI BUSI GRAŽUS! Ją išdirba 

Mentholatum Co. Prieš eisiant gult 
ištepk veidą mosčia per kelis vaka
rus, o padalys 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. Box 36, Holbrook, Maaa.

APSISAUGOK. 
PASIRODŽIUS PRADŽIAI 
SLOGOS, VARTOK—

CASCA^BąUiNINE

Seni šeimyniški vaistai-piliulkų 
formoj — saugios, gerai, lengvai pn 
imamo. Nė apsvaigimo, nė nusiini 
nimo jas vartojant nėra. Išgydo ša) 
tį į 24 valandas — Gnpą ; 3 diena? 
Pinigus grąžiname jeigu neišgydo 
Nusipirk tą gražų bak»uką su raudo 
nu viršum ir pono Hill’s paveikaiu- 
kaina 25 centai. <-•

Gaunamos bile aptiekoie

IŠRADIMAI.
-; Turite kokį nors išradimą ar;: 
i i gal abejojate apie jį, prisiųskite i i 
U mums dėl užpatentavimo. Dova-■; 
’ r nai duodame rodą ir nurodymus < > 
i i apie užpatentavimą. Dovanai ■: 
Įgaus kiekvienas knygutę ką išra-:;

sti. kaip užpatentuoti ir kokie iš-?i 
radimai pageidaujama. Pinigus^ 
už užpatentavimą iš kalno nei- < į 
mime, tik prisiųskite mažą dalį ?: 
rankpinigių, o likusius užmokėsi-; j 
te, kaip gausite popieros, abelnai < > 
sakant kaip busite užganėdintL į ■ 
Dovanai padedame parduoti už- < > 
patentuotus išradimus. Užtikti-J 
name gerumą $10,000.

Rašykite lietuviškai į bile kurį j [ 
musų ofisą. (8) 31

AMERICAN-EUROPEAN S i 
PATENT OFFICE (k.)* ;

309 Broadvrajr, 403 Barrister Bldg‘- į 
New York City, Washington, D.ČJ t
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Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės, nuo 25 iki 35 metų am-' 
žiaus, aš esu 29 metų. Meldžiu ne
rašyti juokams, nes aš tikrai pajieš
kau gyvenimui draugės. Su pirmu 
laišku prašau prisius paveikslą. At
sakysiu kiekvienai.

P. Peters
15 Milbury st, Korcester, Mass.

Pajieškau Emilės Stanevičiūtės iš
Kalnicų 5 pėdų ir 5 colių ūgio, 46,
metų amžiaus, geltonais plaukais,
dešinė akis žvaira, priešakyje neturi I
dviejų dantų. Kalba_ šveplendama.
Jos vyras Antanas
ūgio, f*
geltoni ūsai.
kai. F _
lyginimo 5 dolerius. (7)______ __ ____ ___

Dom. D. žliubinas 1 Mrs. P. Bernotienė 1 J- J-
Box 296, Standard, III. BOX 101, Odanah, Wis. 495 Park avė, Bndgeport, Conn.

Aš Petronė Garbutytė Suvalkų 
gub., Vilkaviškio pav, Alvito parap.,------------ T- JUTIM? pump, ~ i

yrąs Antanas Rokas 6 pėdų Cickų kaimo pajieškau giminių ir pa- Pajieškau apsivedimui merginos ar- 
50 metų amžiaus, pilki plaukai, žįstamų: Garbukių, Snirponių ir Zi- ba jaunos našlės bevaikės, be skirtu-
--------- Jie save vadina palio- brickių. Jei kurie esate atvažiavę iš mo tikėjimo, nuo 20 iki 35 metų am- 
Kas apie juos praneš gaus at- Lietuvos, meldžiu atsišaukti šiuo ad- žiaus. Platesnių žinių meldžiu lcrep- 

resu: Į ties šiuo adresu:
I J. J. Miller I
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Vyrai ir leidės, 
Visi šarap!

MR. DŽIAN BAMBA 
Nori iščinčiuot 
savo vardą.

Baigali, koks tas svietas 
yra navatnas. Kaip merga 
turi geltonus plaukus, tai 
nori, kad butų juodi; o kaip 
turi juodus, tai nori, kad bu
tų geltoni ir mazgoja viso
kiom kvarabom, pakol su- 
spoilina visą biznį. Anista- 
gat.

Arba paimkim vėl šitokią 
geografiją: atvažiuoja iš se
no kontro grinorius, pabū
va kiek Jemerike ir zaraz 
činčiuja savo vardą ant Ja- 
merikancko. Iš Rutkausko 
arba Rutkos pasidaro Mr.j 
Braun, iš Baltušio — Mr. 
Vait ir da parakai žino kaip.

0 regli jamerikonai savo 
vardus činčiuoja ant atal- 
janckų. Jesary. Taip va 
viena jamerikonka, . ką 
eina ant muvink pikčių dai
nuot, pirma vadinosi Nor- 
ton, o dabar jau Nordika. 
Kitas vėl airišis vadinosi 
mister McCartv, tai išėm
ei?, vo savo vardą ant M r. 
Makaroni. Kiti jameriko- 
nai činčiuoja savo vardus 
net ant indi joniško Paka- 
hontas.

Tas parodo, kad šitas 
griešnas svietas nėra satis- 
fait su tuo, ką jau dievas 
davė. Ir taip vieni činčiuo
ja savo vardus, kiti pentiną 
savo plaukus, o kiti kitus 
tinksus.

Vėl, jeigu jau ant svieto 
tokia staila, tai kodėl Džian 
Bamba ciongie turi būt 
Bamba, o ne kas kitas? Ko
dėl neiščinčiuot savo vardo 
kitaip? Jemerika fry kon- 
tras. Čia kaip žmogus lai
kina, taip gali vadintis. Čia 
į tavo biznį kitas savo nosies 
nekiša, ba čia kožnas turi 
savo biznį. Kunigas runi- 
ja parapiją, tai jo biznis; sa- 
liunkyperis runija saliuną, 
tai jo biznis. Evribadi’s du
bink it.

Taigi ir aš pastanavi- 
jau savo vardą iščinčiuot. 
Senam jamerikonui ir to
kiam biznieriui, ką runija 
forst klas saliuną, lietuviš
kas vardas ir netinka; o 
tai valuk to, kad žmogus jau 
nesi grinorius ir turi gerą 
biznį, ale kaip nuvažiuoji į 
olselį alaus užordeliuot ir 
pasakai savo vardą, tai ja- 
merikonai raidavai pamato, 
kad tu nesi regli airišis, ale 
foreineris ir dacol.

Trobelis buvo tik valuk to, 
koks vardas butų geriau. 
•Ale kar žmogus pradedi mis- 
lyti, tai ir išmislini. Taigi 
vieną dieną, kada bizės sa
liune nebuvo, išsigėriau ge
ros raiviskės ir atsisėdęs 
ant bačkos pradėjau mislyt.

Tuo tarpu ateina tas sa- 
navagan Džiova Myligirtis 
ir pamatęs, kad aš taip pa- 
vožniai mislinu, sako:

—Džian, vactumaru vit 
ju? Ar ju leizi or sik?

—Nat jur biznis—sakau.
Jis paėmė stiklą mos

tės ir vėl klausia:
—Sei, Džian, apie ką tu 

taip mislini?
—Noriu padaryt išradi

mą.
—Gud boi.
—Ai beč jur laif.

—Ale sei, Džian—jis man 
sako toliaus,—kokį tu išra
dimą gali padaryt, kad jau 
viskas ant svieto yra išras
ta ir užpatentuota? Nei 
paprasto cveko negali, ga- 
demit, išrasti, ba ir tą senai 
jau kiti išmislijo. Sy!

—Never mai,—sakau, — 
dėl cveko Džian Bamba sa
vo galvos nebaderiuos. Ma
no skymas yra visai kitokio 
kaino.

—Gud boi!—jis sako.— 
Pasakyk ir man savo sky- 
mą, tai ir aš padėsiu tau 
mislyt. Kaip du mislysim, 
tai greičiau išradimą pada- 
ry’sim.

—Ar žinai ką, Džiova!— 
sakau aš jam.—Aš noriu iš- 
rast sau naują vardą.

—0 valuk kokios rokun- 
dos tu nori tą daryt?—jis 
manęs klausia.

Aš jam išekspleininau, 
kad dabar ant svieto tokia 
jau staila, kad seną savo 
vardą kaneč reikia iščin
čiuot.

Jis sako:
—Ant svieto tokia staila, 

dac orait; ale kaip savo var
dą iščenčiuosi, 
Džian Bambos ant svieto 
nebus. Tavo kostumeriai, 
ką dabar štedi pas tave už
eina, tuomet jau neis, ba ta
vo vardo ant saino jau ne-į 
bus. Sy! Aprič to, žmonės’ 
laikina tavo spyčius, ba tu 
moki daug fonių pridaryt ir 
jeigu nebūtum saliunkype- : 
ris, tai butum lojaris laik 
hel. Džian Bambos vardas 
dabar eina po visą Jemeri- 
ką, o jeigu šitą vardą dabar 
imsi ir su vienu rozu paka-; 
savosi, tai kas gi čia bus do I 
biznis? Jesa, Džianai, aš 
tau duodu rodą kaip geram 
frentui ir tu manęs klausyk: 
savo vardo nečenčiuok.

Baigali, mislinu sau, jis 
supranta geografiją.

—Ką gersi? — sakau. — 
Užfundysiu.

—Duok brandės.
Pripyliau stiklą, jis išgė

rė, nušluostė rankove nosį, 
apsilaižė ir sako:

—Jesar, Džianai, vardo 
nečenčiuok, ba suspoilinsi 
biznį ir demidžių turėsi.

—Veidiminut — sakau — 
i man atėjo kitas skymas į 
galvą. Ką tu sakytum, 
Džiova, jei išmislyti tokį 
vardą, kad aš jau nebūčiau 
Džian Bamba, ale kostume
riai žinotų, kad aš vistiek 
Džian Bamba ir dacol.

—Tai reikia gerai pamys- 
lyt jis sako,—o gal ir išmys- 
lysim.

Išsigėrėm da po brandę, 
kad daugiau butų razumo, 
ir pradėjom mislyt. Aš mis
linu, o jis už alperį man pa
deda.

Mislinam, mishnam, jis ir 
sako:

—Sei, Džian, aš buvau sy
kį ant tijatrų ir mačiau iš- 
malevota garsių žmonių 
pikčių, ir kiek aš pamenu, 
tai jų vardai baigiasi vis ant 
”ini:” Muštardini, Pipirini, 
Cibulini ir tam panašiai. 
Jeigu taip, tai kodėl tu ne
gali būt Džian Bambini?

—Bai gaš—sakau, — tau 
tik pojetu būt. Šiur, tai yra 
best vardas ką gali gaut

Raidavei nuvažiavau pas 
drukorį, ką printina gazie- 
tas ir kitokias konstitucijas, 
ir daviau orderį, kad išdru- 
kavotų man šitokias biznis 
kortas:

Mr. Džian Bambini, 
Forst klas saliunkyper, 
Junaited Steic of Jemerika.

Ir dabar tarp jenkių 
Džian Bamba štedi vadinsis 
Džian Banbini, kad tuomi 
pakėlus savo tautą svetim
taučių akįse.

Bet tarp savo kostumerių 
lietuvių jis bus štedi tas 
pats.

Jurs truli
Mr. Džian Bamba.

tai tuomet

KNYGOS
"KELEIVIO” SPAUDOS

Amerikos "Macochas” arba kaip kn. 
Schmidtaa supiaustė merginų On^ 
Aumuller. Knygelėj surinkti virt 
rūmų kuri* buvo prirodyti teisme, 
naudinga perskaityt kiekvienam 10c

Sielos balsai. J. B. Smelstoriaus 
eilės. Knyga didelė su grašiais pa
veikslais, popiera ir spauda graši, 
poezija užimanti........................... 75c
Ta pati knyga gražiai* apdar. 1.00

Dievo žmogus. Labai užimantis ir 
naudingas papasakojimas iž dar

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

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

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

J. MATHUS-
Geriaasiae Lietuvi*

I
 SALONAS LR RKSTAU RAČU A 

Sveiki geriausio* rųšies gėrimai 
ir uškaadžiai. Pataraavimas prie

lanku*.

Paraakiaasia Lietuviška užeiga.

J. MATHUS
ĮĮ842 Bro*Ąway, So. Borte*. Mase

I

APTI'iEKA ||
Teisisgisssia Ir Geriaaal* IĮ 

’ 5 Sutaisom Receptus sa di- į | 
51 džisusia atyda, nežiūrint ar iš į t 
’ į Lietuvos atvežti ar amerikoniški. ;( 
į' Gyduolių galite gauti, kokias tik i į 
i t pasaulĮj* vartoja, taipgi visados 1 
į t randasi lietuvis aptiskorius.
H EDVARD OALY, SriBiflkas h 

18 Broaovay, Sa. Boston. h 
3' Galit* reikalaut ir per laiškas, ' 
1 r o mes per ekspresų gyduole* at- 1 r 
5 E siusime. j J

r

ra

Materijalistiškas
Istorijos
Supratimas

TRUMPI IR AldKŲS STRAIPSNELIAI 
PROLETARUKOS1OS F1LOZOFUOS.

■

Kurgi t** viskas nyksta? Pagal K. 
Kautskį parašė Z. Aleksa. Kiek
vienam darbininkui, kuria nori pla
čiau suprasti dabartinį surėdimų 
reikėtų tų knygų perskaityti .. 10c Į

j

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

šeimyniškas lietuvių gyvenimas Juš
kevičiaus dainose. Jei nori žinot 
kaip senovėj lietuviai gyveno, tai 
perskaityk šitų knygų. Iš jos dasi- 
žinosi, kada musų pratėviai 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 ............................................85e
Ta pati apdaryta ....................... 50c

žmogaus išsivystymas. Kaip ir H 
kur atsirado ant žemės žmogus? 
Išsivystė iš beždžionės nekuria sa
ko. Bet iš kur atsirado beždžionė 
Yra tai klausimai, kuriuos aiškiai 
ir nuosekliai išriša knyga. Kiekvie
nas turėtų jų perskaityti. Ant gra
žios popieros, kalba legva, su dau
geliu paveikslų ......................... % 85c

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

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

Kaip senovės žmones persistatydavo 
sau žemę. Labai žingeidus senovės 
filozofų daleidimai apie musų že
mės išveizdų. Su paveikslais. ..10

Paparčio žiedas ir kitos gražios apy
sakos. kuriose nurodoma, kaip ne
kuria žmones išsitikėję į visokius 
burtus ir tt...................................... 16c

Per skylę ir Panelė šv. Sasnavoje. 
Dvi juokingos ir kartu pamokinan
čios apysakos ............................... 10t

Kodėl aš netikiu į Dievų? arba tikė
jimo kritika. Parše Iksas. Kny
gutėj tik protingi nurodymai, pa- 
lemti ant faktų. Kiekvienas geras 
katalikas, valnamanis privalo ja 
per s kai ly U. ••••• .«•••••.*•«• Mr 

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

i

1

i

Materijalistiškasis istorijos suprati
mas. Jei nori žinoti, kas gimdo pa- 
eaulije įvairius nuotikius, tai per
skaityk šitų knygutę. Kalba lengva 
ir labai aiškus išvedimai............M

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

Davatkų gadzinkos. Padidinta ir pa
derinta 6-ta la:da juokingų daine
lių, pašiepiančių davatkas ir kitn* 
prietarus .................................

Legalški žmogžudžiai. Trijų aktų 
tragedija, paimta iš revofineljo* 
laikų .................................................... lė«

Alkoholis ir kūdikiai. Ka* yra arba 
tikisi būti kūdikių tėvais, tratinai 
turėtų perskaityti šitų knygute— 19

Kur musų bočiai gyveno. Tai yra ty
rinėjimas, kur buvo pirmutinė žmo
nių lopšinė. Knyga naudinga Ir >*- 
mokinanti. Parašyta Z. Alekso* 
kuri* daug darbo pašventė tirinėjL 
mams lietuvių praeitie* ...........M>

Reikalaudami knygų kreipkftėi 
šitokiu adresu:

"KELEIVIS,”
255 Broadway,

SO. BOSTON. MASS.

Telephone: Back Bay 42M 

DAKTARAS 

Fr. Matulaitis 
GYDO VISOKIAS LIGAS. 

PRITAIKO AKINIUS.

M. GALLIVAN C0
Užlaiko geriausį

ELIŲ, VYNĄ LIKERIUS IR 
KITOKIUS SKANIUS 

GĖRIMŲ.
Taipgi ir geriausio tabako Cigarų 

Meldžiame užeiti, o visados 
rasite gražų patarnavimų.

362-366:2sd st. Si. Britu

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

KAS GIMDO PASAULYJE VISOKIUS 
BAISIUS NUOTIKIUS.

I

Ii

KNYGA PADALINTA Į AŠTUONIS 8KYR1US.

SKYRIUS L įvairus Istorijos supratimai.
SKYRIUS II. Materijališkasis istorijos supratimas. 
SKYRIUS III. Išvedimų patvirtinimaL
SKYRIUS IV. Pirmoji Kryžeivių Karė.
SKYRIUS V. Antroji Kryžeivių Karė.
SKYRIUS VI. Trečioji ir sekančios kryžeivių karė*. 
SKYRIUS VII. Kryžeivių karė* su Krikščioniais ir 

Stabmeldžiai*.
KARIŲ PRIEŽASTIS.

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

Valandos:
Nuo 1 iki 3 dienų. 
Nuo 7 iki 9 vaL vakar*.

419 BOYLSTON STR.
Saite 419, 420 ir 421,

Netoli didžiojo miesto knygyno,
BOSTON, MASS.

Ei, Vyrai. Yiai Pas

YUDEIKO!
Jis užlaiko gerų Restauracijų, |! 
visokio* rųšie* Alaus, Degtinės »Į 

Vyno ir Cigarų. Wj
Pirmiausia ir parankiausia >•! 

vieta lietuviama. ,\
304 Broa5ir 259 D Stmts įji 

SO BOSTON, MASS. |
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LEIDI SLINKTI !
SAVO PLAUKAMS?! V 

Neturėsi daugiau kai- i] 
tunuotų. resvų, krintan- V 
čių, pleiskanuotų, ap- f 
mirusių. žodžiu—ligui- K 
stų plaukų—ko turėtu- 1 
mei visuomet gėdinties, j 
nes tas daro Tau ne- | 
apsakomą nemalonumą * 
—jeigu tik urnai pra- M 
dėsi vartot musų su-

£

į

į- •* įtaisytus plaukams vais- '•1 
tus “Dermat’uga”. Geresnių plaukam: 
vaistų už “Dermafugą” nėra!

“Dermafuga” padarys tų, 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, 
užvardytą: “Puikus Plaukai”. 
ARGIL SPECIALTIES CO., 

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

======a

Pirksi Laikrodėlį?

1 

iŠ

.311»
e*

IR NORI, KAD MERGINOS 
MYLĖTŲ?

Jeigu *«ip, tai nusipirk

s/l
>

u

TĄ KNYGĄ TURĖTŲ PERSKAITYT KIEKVIE
NAS PROTAUJANTIS ŽMOGUS, kuri* 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.

■

Ii

I
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 ; KREST KENDŽIŲ, 
į o Ji niekad nepamirš jus,

(kendžių gardumas priverčia jų 
į jus mylėt Reikalaukit visur ir 

visados Lovmey’s Crert Ken
džių. Jeigu negali gaut kitur, 

į tai prisiųsk mums dolerį, o 
i gausi vienų svarų geriausių 
j Amerikoj išdirbtų kendžių. 

Gerausias agentas Bostone.
i K. ŠIDLAUSKAS

226 BR0ADWAY, 
^^W3UTE^OSTON^^SS^

nes

Ant a 1

71 akmens
Gelžkelio laik 
rodis šrubeliu

nnt 20 metų au-

Labai teisingas, 
ypatingai gelžkeliu važiuojantiems 
žmonėms, kuriems reikia visuomet 
tkras laikas žinoti. Gvarant uotas, 
ant 20 metų. Ypatingas pariąlyji- 
mas. Mes išsiųsime šį laikrodėų ant 
kiekvieno adreso už 85.75 C. O. D. ir 
persiuntimo kaštus, su teise jums yi- 
skų peržiūrėt Jei busi neužganėdin 
tas, nemokėk nė cento. Atsiminkit* 
jus užmokėtumėt už tokį pat laikro
dėlį apie 825.00 jei pirktumėt kitur 
Puikus auksuotas lenciūgėlis ir ka
butis dykai su kiekvienu laikrodėliu

(D
EXCELSIOR WATCH CO.

•06 Athenaeuni Bldg. CHICAGO. ILL

AR NORI GERAI IŠMOKTI ANGLŲ KALBOS?
KORESPONDENCIJ1MS SKYRIUS

Anglų kalba yra lensrva išmokti, bet šis len^TOmas sruli ant to 
kas mokina, ką mokina ir kaip mokina. Tamsta ^ali išmokti visą 
anglų kalbą liuososa nuo darbo valandose savo namuose, už mažą 
atlyginimą. .

Greičiausią, didžiausią ir pripažinta už geriausią: Amerikoniš
ka mokykla, pasekmingai mokina per krasą anglų kalbos ir grama
tikom visose dalyse Amer. ir Kanados. Gražų iliustruotą, su daugre- 
Uq paaiškinimų ir patarimų KATALOGĄ siunčiame dykai. Rašyk 
platesnių žinių; Įdėk kelias mark* prisiuntimui katalogo.

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

karais. Jei nori greitai išmokti Anglų kalbą, 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 GRAMMAR ir 
HlHGschooles kursus. Dvi mokyklos 731 W. 18th St.. ir 1741 W. 
47th St. Laiškus adresuokite: AMERICAN SCHOOL OF LANaCA- 
OES, 1741 W. 47th St., Chicago, I1L

cooioiooo<oioicwic*xxoccoaoiowt)iomoiotGie^
* „ :

Siutus ir kitokius
T,

DUOKIT PASIŪT MUMS
Užtikrinam, kad Jus sučėdysit pinigų H 

turėsite GRAŽIUS RUBUS. Me* issasa 
materijų ii gerųjų firmų ir primieruojam 
rūbą pagal žmogų, todėl nesudarko žmogau* 
išvaizdos ir būna tvirtesni.

GERUS VYRAMS SIUTUS IR OVERKO- 
TUS PASIUVAM PIGIAI IR GERAL

M ■ ZH I taipgi IŠVALOM ir IŠPROSINAM
1 I /l ■ | VISOKIAS vyrų ir moterųII y B Į DRAPANAS.

11 1 H I Tikras Jūsų brolis lietuvis

Ii U Ant. Januška
Mi ttc 222 w- broadway,
jgg « so. BOSTON* MASS-

Telefonas: So. Boston—21018

REIKIA ŽINOTI, KAD TIK DAUNOROS "TRE 
JOS DEVYNERIOS” YRA TIKRAI LIETUVIŠKOS 

; Jų tik ir reikalaukite aptiekose, bet jei nerasite, tai 
rašykite žemiau padėtu adresu, prisiunčiant 95 
tuojaus apturėsite.

i

EXTRA!

S

Šioj gadynėj nieks negali ap
sieit be laikrodėlio. Tai pirkite 
laikrodėlį mano Krautuvėj, kur 
yra puikiausias pasirinkimas.

Perkant laikrodėlį, lenciūgų 
ar žiedų reikia mokėt tik po 
81.00 į savaitę, kol išmokėsi su
derėtų sumų.

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

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

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

Y7ERGIJOS
V dienos jau

praėjo. Bet
vis dar tarpe mus

12 šūviais fištalietas
Šauna 12 sykių su vienu 

Kodavimu. Juodo ”Gun Metai 
nish” plieno, gerai padarytas, 
laiko viso gyvenimo laikų. SPECIA- 
LIS PASIŪLYMAS, šitas 12 šūviais 
pištalietas ir dėžutė šovinių bus duo
ta jums visiškai už dykų, jeigu pa- 
gelbėsit mums išgarsint musų naujus 
21 ak. laikrodėlius. Tas darbas labai 
lengvas. Viskas, kų jus turite padaryt, 
tai nešiotis musų laikrodėlį ir pasa
kyt savo draugams, kur jus jį pirkot.

Jeigu sutinkat, iškirpkit šitų ku
ponų tuojaus ir įdėję į laiškų prisiųs- 
kite mums. Mes tiesiog į jūsų na
mus prisiusime šitų 12 šūviais pišta- 
lieta su dėžute šovinių ir sykiu pa
siųsime gražų auksuotų laikrodėli. 
Aplaikę jus užmokėsite tik 86.70 
už laikrodėlį, o pištalietas dykaL

Užsisakyk šiandien. Jeigu butum neužganėdintas, męs permainysime 
arba grųžinsime pinigus. Adresų pa rašykite aiškiai:
ELITE COMPANY, 108 BALTIMOREBLDG., CHICAGO, ILL.

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 skaudžlan- 
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.

Xuo Reumatizmo. Padajms. X<-urali- 
gijos. Persišaldymo, Apšlubimo, Dantų- 
Skaudėjimo, Diegliu ir Skaudėjimo Kru
tinėję. kaip ir nuo visokiu kitu reuma- 
tišku ligų, naudoki 

PAIN-EXPELLER 
kaipo seną ir nztikėtiną draugą Šeimy
nos per puse šimtmečio. Tik 25c. ir 
50c. benkute; galima gauti visose ap
tiekose arba pas pati fabrikanta—

F. AD. RICHTER & CO. 
74-80 Wa*hington Struti, Ntw Yorfc.

TREJOS DEVYNERIOS 

TREJANKA 
Stuuieda ii 2? įvairiu gyda/tiiif iotiif ir iakitf. 
Sutąisyta su degtine arba virintu ^vandeniu 

yra geriausiu vaistu arba karčiu 
vynu dėl skilvio.

Gydo visokias skilvio ligas, nemalimų, 
gumbų, dispepsija, išpūtimų, riemeni, 
dieglius šonuose, krutinėję ir nugaroje, 
patrūkimų, sunkumų ant krutinės ir 
visokias kitas skilvio ligas. Geriausiai 

pataiso apetitų.
VARTOJIMAS: Viena pakelį iittj gydančių 

augmenų užmokti į vieną kvortą čysto spiruto 
ir tiek pat vandens, arba išvirti čystame van
denyje ir po 24 valandų gerti po puse stiklelio 
arba mažiau.

VINCAS J. DAUNORA, Aptkkoriui 
229 Bedford Avė, Brooklyn, N. Y.

Kampas North s-tos gatvės. CM



Voltaire.

SOKRATAS.
3-jų aktų dramatiškas piešinėlis. 

Vertė Negeistinas. 
(Tąsa)

Bertios.—Viešpatie, štai paskutinis ma
no straipsnis apie chaosą. Aš, gabiai perei
damas nuo chaoso prie olimpijinių žaislų, 
nurodinėju, kad Sokratas tvirkina jaunuo
menę.

Anitas. — Stebėtinai! Nueik nuo ma
no vardo pas septintąjį teisėją ir pasakyk 
jam, iog aš prašau, kad jis užsiimtų Sokra
tu. O štai jau ir Melitas, vyriausis iš vie
nuolikos teisėjų, ateina čionai. Su juo ne
reikia jokių gudrybių: męs jau gerai vie
nas kitą pažįstam.

Scena VIII. — Anitas ir Melitas.
Anitas. — Ponas teisėjau! Vieną žode

lį. Reikia nužudyt Sokratą.
Melitas. — Aš pats apie tai senai jau 

misliju, pone žiniau; tame klausime męs su
tiksim, kas lytisi gi kitų dalykų, tai busim 
priešais, kaip ligšiol.

Anitas. — Aš žinau, kad męs neapken- 
čiam viens kitą; bet nežiūrint ant neapy
kantos, męs turim susivienyt, kad valdyti 
šalį.

Melitas. — Teisybė. Čia niekas mus 
negirdi, galim laisvai kalbėt: aš žinau, kad 
tu esi apgavikas, šungalvis, o tu mane taip
gi neskaitai doru žmogumi. Bet aš tau ne
galiu kenkti dėl to, kad tu esi vyriausiu ži- 
nium, o tu negali mane pražudyt dėlto, kad 
aš esu vyriausiu teisėju, bet Sokratas gali 
pražudyt mus abudu, atidengdamas musų 
darbus? Taigi, visųpirmiausia, męs turim 
nugalabinti jį. o paskui pasistengti, kad 
prie pirmos geros progos nužudyti viens ki
tą.

Anitas. — Stebuklingai pasakyta! (Į 
šalį.) Hm! norėčiau, kad tas šunsnukis gu
lėtų ant mano aukuro taip, kad rankos ka
botų vienoj pusėj, kojos kitoj, b aš perplau
čiau jam savo auksiniu peiliu pilvą ir ap
žiūrėčiau jaknas.

Melitas. — (į šalį.) Nejaugi man nepa
siseks uždaryti šitą pakaroki} kalėjiman 
ir priversti praryt gerą porciją nuodų?

Anitas. — Žiūrėk, mano geradejau, 
štai kur eina jūsų draugai — žmonių ūpą 
aš jau pakursčiau. .

Melitas. — Gerai, drauge. Atsiduok 
ant manęs, kaip pats ant savęs; kituose gi 
dalykuose męs pasiliekam kaip buvom — 
priešai.

Scena IX. — Anitas, Melitas, keliatas 
atėniečių teisėjų praeina. (Anitas 

kalba Melitui ką tai į ausį).
Driksa, Terpandras ir Akros. — (sy

kiu). Protestuojami protestuojam! bedie
vystė, ištvirkimas! bedievystė! ištvirki
mas!... Protestuojam!

Anitas. — Kas atsitiko, draugai? Ko 
jus rėkaujat?

Driksa, Terpandras ir Akros. — Ištvir
kimas! Vardan tautos protestuojam!

Melitas. — Prieš ką?
Driksa, Terpandras ir Akros. — Prieš 

Sokratą.
Melitas. — Aha! prieš Sokratą! Jau 

nebeDinrą sykį ant jo skundžiasi. Ką jis 
padarė?

Akros. — Aš nežinau.
Terpandras. — Sako, kad jis duoda 

mergaitėms pinigus, kad jos tekėtų už vy
rų.

Akros. — Taip, jis tvirkina jaunuome
nę.

Driksa. — Jis bedievis: jis neaukau
ja Cererai piragų. Jis kalba, kad bažny
čiose perdaug yra nereikalingo aukso ir si
dabro, kad beturčiai miršta badu ir kad rei
kia juos šelpti.

Akros. — Taip, jis pasakoja, kad Ce- 
reros žiniai girtuokliauja. Tas teisybė — 
jis bedievis.

. Driksa. — Jis atskalūnas. Jis netiki į 
daugdievystę. jis — dejistas; jis tiki į vie
ną dievą, jis bedievis.

Visi trįs. — Taip, jis atskalūnas, jis de
jistas, jis bedievis.

Melitas. — Ištikro svarbus jūsų apkal
tinimai, ir jie labai panašus į teisybę; man 
jau pirma apie tai pranešė.

Anitas. — Jeigu šitokie prasižengimai 
pasiliktų nenubaustais, tai viešpatystei 
gręsia pavojus. Minerva*) apleis mus iš 
savo globos.

Driksa. — Minerva tai nėra jau ir abe
jonės. Aš girdėjau, kaip jis ją išjuokia, va
dindamas pelėda.

Melitas. — Išjuokia Minervą! ? O, die
vai! Ar nepasodint gi jį tuojaus kalėji
man? Kaip jus sprendžiat apie tai, gerbia
mieji?

Teisėjai. — (Sykiu.) Taip, taip, kalėji
man jį, kalėjiman tuojaus!

Driksa. — O paskui tegul sudegina be 
jokių klausinėjimų.-*____ *

•) Minerva — deivė karės, išminties, 
mokslo ir dailės.

Vienas iš teisėjų. — O ne, išklausyt 
jį visgi reikia: męs negalim peržengt įsta
tymus.

Anitas. — Šita teisinga moteriškė taip 
ir norėjo pasakyt: jį reikia išklausyt, tik 
nereikia paisyt ant to, ką jis pasakos. Juk 
tie filozofai velniškai iškalbus: jie visuomet 
pasėjo neapykantą ten, kur męs įvykdėm 
sątaiką.

Melitas. — Kalėjiman jį, kalėjiman! 
Scena X. — Tie patįs ir Ksantipa, Sofro- 
nimas, Sokratas sukaustytas, miestsargiai.

Ksantipa. — Turėkit širdis! Mano vy
rą sodinti kalėjiman! Nejaugi jus, teisėjai, 
neturit gėdos taip elgtis su senu žmogumi? 
Kągi jis padarė jums blogo? Pagalios, jis 
ir negali nieko pikto. Varge! Jis 
yra kvailas, bet anaiptol ne piktas. Pasigai
lėkit jo! O, vyre mano! aš tau sakiau, kad 
tu užsitrauksi ant savęs vargą: štai ką reiš
kia duoti mergaitėms kraitį. O, kodėl aš 
tokia nelaiminga!?

Sofronimas. — Garbus teisėjai! turė
kit paguodonę nors jo senatvei. Uždekit 
ant manęs retežius: aš gatavas atiduoti 
laisvę ir gyvastį už jį.

Melitas. — Jus matot, kaip jis gadina 
jaunuomenę?

Sokratas. — Liaukis, žmona, liaukitės, 
vaikai, priešintis dangaus valiai: ji apsi
reiškia per įstatymų tarpininkystę. Kas 
priešinas įstatymams, tas nevertas vadin
tis piliečiu. Likimas norėjo, kad aš bučiau 
sukaustytu ir aš pasiduodu tam be baimės. 
Savo namuose, Atėnuose, kalėjime, — aš 
visur esu lygiai laisvas, o matydamas jumi 
taip dėkingais ir mylinčiais, — aš laimin
gas. Ar gi tas ne visviena, ar Sokratas 
miega savo kambaryje, ar Atėnų kalėjime? 
Tas viskas pasilieka amžinoj dalykų tvar
koj ir mano valia turi tam pasiduoti.

Melitas. — Išveskit šitą zaunių! Jie vi
si tokie — ir po kartuvėms niekus plepės.'

Anitas. — Gerbiamieji! jo žodžiai ma
ne sujudino. Pas tą žmogų matyt geri no
rai. Aš galėčiau pabandyt atversti jį ant 
teisingojo kelio. Pavelykit man pakalbėt 
su juo ant keturių akių, o jo pačiai ir jau
niems žmonėms liepkit prasišalint.

Scena XI. — Anitas ir Sokratas.
Anitas. — Labdaringas Sokrate, širdį 

man skauda matant tave tokiam padėjime.
Sokratas. — O argi tu turi širdį?
Anitas. — Taip, ir dėl tavęs aš gatavas 

padaryti viską.
Sokratas.—Teisybė? Man rodos, kad tu 

ir taip jau daug dėl manęs padarei.
Anitas. — Klausyk, tavo padėjimas 

daug blogesnis, negu tu manai: tavo gy
vastis pavojuje.

Sokratas.—Tas visai nesvarbu.
Anitas.—Nesvarbu tavo prakilniai ir 

drąsiai sielai, bet svarbu akyse tų, kurie 
taip, kaip aš, brangina gerus tavo darbus. 
Tikėk man: kaip tavo siela nebūtų apšar
vuota filozofiškais persitikrinimais, o baig
ti gyvenimą mirties bausme visgi yra sun
ku. Bet tai da ne viskas: tavo garsus var
das, kuris turėtų būt tau pačiam brangus, 
bus suterštas ant amžių amžinųjų. Netik 
visi vėjavaikiai džiaugsis ir tyčiosis iš tavo 
mirties, bet jie užkurs da ir laužą, jeigu 
tave degins; užners tau virvę, jeigu tave 
kars; prirengs tau cikutą, jeigu tave pa
smerks nunuodyt—ir ant visados tavo at
mintį padarys liaudžiai neapkenčiama. Bet 
tu lengvai gali išvengti to baisaus galo. Aš 
apsiimu išgelbėt tavo gyvastį ir priverst 
net apskelbti tave išmintingiausiu iš žmo
nių, tik atiduok man savo augintinę Agla- 
ją, suprantama, su visa kraitim, kokią tu 
jai davei. Pertraukti jos sužieduotuves su 
Sofronimu man nieko nekaštuos. Tu gerė- 
siesi ramia ir paguodojama senatve, o die
vai ir deivės laimins tave.

Sokratas.—Sargai, greičiau veskite 
mane kalėjiman. (Jį išveda).

Anitas.—Tas žmogus nepataisomas. 
Čia ne mano kaltė: aš išpildžiau savo už
duotį. Man čia nėra ko išmėtinėt sau,— 
paliksiu jį jo beprotystei ir tegul sau mirš
ta neatverčiamu.

VEIKMĖ III.
Scena I.—Teisėjai (susėdę). 

Sokratas (stovi).
Vienas iš teisėjų. (Anitui).—Tau čia 

nepritinka sėdėt, Cereros žiniau.
Anitas.—Aš čia pasimokinimo dėlei.
Melitas.—Nutilkit! Klausyk, Sokrate, 

tave kaltina, kad tu negeras pilietis, kad 
tvirkini jaunuomenę, nepripažįsti daugdie- 
vystės, kad tu atskalūnas, dejistas ir bedie
vis. Atsakinėk!

Sokratas.—Teisėjai Atėnų, aš patariu 
jums būti tokiais gerais piliečiais, kokiuo 
aš lig šiol visuomet būti stengiaus; lieti 
savo kraują už tėvynę taip-pat, kaip ant 
ginčų lauko nekartą aš liejau mano. Kas 
link jaunuomenės, apie kurią kalbat, tai 
stengkitės ją mokinti savo patarimais, o 
daugiausiai—pavyzdžiais. Kas link daug- 
dievystės gi, tai ginčytis labai sunku; bet 
jus visgi mane suprasite. Teisėjai Atėnų— 
Dievas yra vienas.

(Toliaus bus.)

KUNIGAS R KIAULE
New Jersey valstijoj, ne

toli vieno miestelio, gyveno 
daug neperturtingų ir ne su 
daug žemės farmerių. Kuo
met jiems labai buvo nepa
ranku visuomet ir su viso
kiais reikalais kreiptis pas 
miesto kunigą, kuris juos be 
susimylėjimo skuto, jie su
manė pasistatyt mažiukę ba 
žnytelę ir įsitaisyti savo loc- 
ną kunigą. Sumanyta ir 
padaryta. Bažnyčia stovi ir 
kunigas gieda, kad net lan
gai barška. Farmeriai mo
kėjo kunigui algą ir šiaip 
viskuo šelpia: tai paršiuką, 
tai veršiuką, tai šviežią 
kumpį, nešė vienas po kito, 
iš ko kunigas ir jo gaspadi- 
nė labai džiaugėsi.

Vienas farmeris atnešė 
jam tokį gražų paršiuką, 
kad kunigas su savo gaspa- 
dine nutarė auginti. Parše
lis užaugo ir jau laikas 
skersti. Bet čia pradėjo 
graužti kunigo sąžinę vie
nas dalykas, o tai šitoks:

Vieną dieną, bevalgant 
pietus, gaspadinė prabilo 
kunigui:

—Žinai, Juozuti, jau lai
kas skersti musų paršas, 
nes riebios mėsos nei tu, nei 
aš nenorime, tai ir penėti il- 
giaus neapsimoka.

—Skersti, tai skersti,— 
atsakė, kunigas,—bet kaip?

—Ar jau mažas vaikas 
esi, kad nežinai, kaip skers
ti kiaulę? Pasišauk kaimy
nus ir paskers.

—Tu nesupranti politi
kos, mano miela. Ve kame 
dalykas: žinai gerai, kad 
mus para pi jonai, kada tik 
skerdžia kiaulę, visuomet 
atneša ir mums skerstuvių. 
Pas juos tokia mada. Taigi 
ir męs jiems turėsime nu
nešti, kitaip supyks ir ne
duos daugiaus skerstuvių. 
Bet jeigu męs visiems neši
me, kurie mums nešė, tai iš
dalinsime riša kiaulę ir tai 
kasžin ar išteksime.

—Teisybę sakai, Juozuti. 
Reikia kaip nors juos ap
gauti.

—Reikia, tai reikia, bet 
kaip?...

Galvojo abudu, bet niekas 
neišėjo. Sakyti, kad pasti
po, tai kas tuomet papjaus, 
juk jiedu nevalios. Taip be
svarstant, atvažiavo buče
ris, kuris su kunigu turėjo 
gerą pažintį ir dar nekata- 
likas. Kunigas pasidrąsino 
ir papasakojo savo bėdą su 
kiaule.

—Tiesa,—tarė bučeris, — 
esate keblame padėjime, bet 
aš patarnausiu tamstai.

—Nagi,—nagi trindamas 
rankas iš džiaugsmo klausė 
kunigas.

—Aš šiandien turiu gra
žaus laiko, tai papjausiu 
tau kiaulę, nuplikysiu, išim
siu vidurius ir pakabinsime 
ant medžio šakos. Parapi- 
jonai pamatys, kad ji ten 
kabo, ir lauks skerstuvių. 
Tamsta gi apie 12 valandą 
nakties įsinešk kiaulę į stu- 
bą, o rytoj, per pamokslą, 
pasakyk, kad pavogė kiaulę 
ir bus viskas gerai.

Kunigas iš džiaugsmo 
net pabučiavo bučerį ir 
ėmėsi už darbo. Kaip saky
ta, taip ir padaryta. Bet 
koks nusistebėjimas buvo 
kunigui, kuomet jis atėjo 
nešti kiaulę į vidų, jos jau 
nerado.

Rytą, kaip tik prašvito, 
bučeris atėjo pas kunigą ir 
sako:

—Na, o ką, ar viskas ge
rai?...

—Taip,—atsako kunigas, 
—bet kiaulę pavogę.

—Taip aš ir mokinau tave 
taip sakyti.

—Ale ištikro ją pavogė.
—Na, juk, tamstai, kaipo 

kunigui, ir neišpuola eiti 
kiaulių vogt,—atkirto bu
čeris ir nuėjo savo keliu.

Nauji Raštai
Kryžius, keturių veiksmų 

drama, parašė Br. Vargšas, 
išleido Dramatiškas Ratelis, 
Chicago, III. Tai yra jau pa
skutinis Vargšo veikalas. 
Jis jį parašė jau gulėdamas 
ligonbutyje. Vaidinimui rei
kia 11-kos aktorių ir kelių 
kareivių.
Lietuviai Katalikai ir kitos 
sriovės. parašė Uosis, išlei
do "Darbininkas.” 
veikalėlis ėjo per ”Darbinin- 
ką” ir savo laiku buvo jau 
apie jį ”Keleivvje” rašyta. 
Klerikalų rašytojas stengia- ■ 
si tenai prirodyt, kad kle
rikalų srovė yra ne dešinė, į 
bet v'durinė, taip kaip pa- ■ 
vyzdžiui Vokietijoj klerika
lų partija vadinasi ”Cent- 
rum”. Į dešinę jisai stato ! 
tautininkus. Beto p.Uos’s 
šitoj knygutėj išrodinėja, | 
kad "laisvoj” Lietuvoj to
kiems kalbėtojams, kaip 
Mockus, o išdalies Bagočius 
ir šliupas, vietos nebus.

Socialistų Norai ir Dar
bai Tiesos šviesoje, antra 
laida, kaina 5c.; 16 puslapių. 
Tai yra pigus ir kvailas kle
rikalų pliauškalas prieš so- ' 
cialistus, išleistas nepraus
taburnio "Draugo”.

"Tarka”, tai atgaivintas 
’ sventakuprių” (taip jie pa
tįs save vadina) juokų laik
raštėlis, pradėjo eiti iš 
Broklyno. Pirmas numeris 
gana mažiukas ir nieko įdo
maus jame nėra. Kelios 
karikatūros neblogos.

Šitas

š. šilkasparniui.—Už pra
nešimą ačiū, bet apie tą va
karą kito musų korespon
dento 
"Kel.” 
šynias 
griežtai nesutinka 
mesniojo. Ar nepaaiškintu- 
mėt mums to?

Svajotojui. — Jūsų apra
šymo apie katalikiškas ves
tuves dėl didelio trukumo 
laikraštyje vietos negalime 
įdėti.

K. S. Purui. — Straipsnį 
apie scrantoniečių steigia
mą kooperaciją įdėsime se- 
kantin numerin.

Keliatui musų korespon
dentų. — Delei plataus ap- 

I rašymo ”iš Lawrenceo lietu- 
rių judėjimo” daugelio ko- 

I respondencijų negalėjome 
į šitą numerį įdėti, už ką 
malonėsite mums atleisti. 1

rašyta pereitame 
num., tik jūsų apra- 

kaikuriose vietose 
su pir-

Tikros Lietuviškos 999 
Trojos Devinerios.
&<■>„ Yra tik dabar pargaben

tos iš Rusijos ir sudėto* 
f.’ pdfcal Dr. Gruning re- 

ceptą. Susideda iš švie- 
žiu 27 gatunkų šaknų ir 
vaisių turinčių didžiausią 

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

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

Reikalaujame Agentų. (?)
THE LITHUANIAN MAIL ORDER HOUSE 

3343 So. Halsted st.,
Chicago, III.

/sss
DENTISTAS I 

Dr. I. Ganzburgįl
Labai gerai at
lieka darbų su
rištų su danti
mis ir jų ligo
mis, už žemes
nę kainų, kaip 
bent kas kitas Brocktona. Pil
nas užganėdinimas gva rantuoja
mas. Mokslas ir patyrimas Ru
sijoj ir Amerikoj yra geriausiu- 
liudytoju to. Ateikite patįs per-

' sitikrinti. 
i Kalba rusiškai ir lenkiškai.

64 W. Elm street 
Brockton, Mass.

DARBININKAMS KNYGOS.
Musų laidos knygos yra tikru žinių šaltiniu auklėjančiu darbininkuose 

kovojimo galę prieš skriaudėjus. Kiekvieno darbininko priederme yra 
perskaityti šias knygas:
SOCIALIZMO PRINCIPAI. Ką tik išėjus iš spaudos. Ši kny,<a trumpai 

ir suprantamai supažindina su moksliška pasauliažvalga ir socializ
mo mokslu. Ji yra pirmutinė tokios rūšies knyga lietu* ių kalboje. 
Parašė L. F. d’M.—R. Kaina 40centų.

SOCIALIZMO TRUPINIAI. Atsakymas ant dvidešimts šeši’i užmetimų 
daromų socialistams. Parše L. F. d’M.—R. Kaina 20 centų.

SOCIALIZMO IR KRIKŠČIONYBĖS IDEALAI. Išaiškinu skirtumus 
tarpe tų idealų ir nurodo kuris iš jų prakilnesnis. Par. C A. Herman. 

Kaina 10 centų.
STEBUKLAI IR MEDICINA Aiškiai ir trumpai nupiešia kaip dvasiš- 

kija kovojo prieš medicinos vystymąsi. Parašė C. A. Herman.
Kaina 20 centų.

ETIKETĄ arba taisyklės kurių kiekvienas turi prisilaikyti apsiėjime su 
kitais. Parašė Euphrosina Kaina 25 centai.

Pas mus taipgi galima gauti visas kitas ant socializmo ir draugijinių 
klausimų knygas lietuviškoje, angliškoje ir rusiškoje kalbose. (8)

Pinigus mažiau dolerio galima siųsti krasženkliais. Adresuokite:
” M. M. RICE-HERMAN

140 EAST 19TH STREET NEW YORK, N. Y.
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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.

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 50c.

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

"KEL IVIS,” SO. BOSTON, MASS

50,000 
KNYGŲ 
VISIŠKAI UŽ

DYKĄ
Kožnas vyras turi pareikalauti umu 

laiku vienų iš tų Stebuklingų Knygų. 
Vyrai, kurie mana alsivesti, vyrai li
goti, silpni, nerviški ir išnaikinti — 
vyrai negabi pri darbo ir ne galingi 
nauduotis priimnumo gamtos—visi tie 
vyrai turi pareikalauti vienų iš tų 
didžios vertybes medikališkų knygų. 
Knyga ta pasakys kaip vyrai naikin 
sava gyvastį, kaip jie įgauna ligas ir 
kaip jiems gali būti sugrąžinta svei
kata, stiprumas ir spėkas trumpu lai
ku ir su mažais kaštais. Jeigu nori 
būti vyras tarp vyrų—stipras, resnas, 
energitiškas vyras, 
ta knyga parodys 
kelią.

Adresas.

Miestas

Ar Esi Kankinamas
Slfillsų arba Užnuodijimų Kraujo, 

Triperių, Pulavimų, Nusilpnėjimų Gy
vybės, Užkrečiamais Ligais, Lytiškai 
Šlapinamais Organais, Dusulių. Negruo- 
mulavlmu Vidurių, Prietvarką, Slogo
mis, Hemoroidais, Reumatizmų, Pilvo, 
Jaknų, Pūsles ir Inkštu Ligomes?

Ar turi skaudėjimus strėnose, sąna
riuose; galvos skaudėjimus; blogų a- 
petitą; surugusi pilvą; atsiraugėjimus; 
ar vemi; ar turi tulžies užpuolimus; 
apdengtą liežuvio; negerą kvapą; tam
sius ratus po akių; ar negali miegoti; 
ar turi negerus sapnus? Ar esi nusilp
nintas ir lengvai sujudintas; ner
viškas, bamingas ir aržus; pasargis ir 
visas sunvkis iš ryta; nedrąsus ir ša
linis nuo draugystes; nuliudys, priklus 
ir nusiminęs? Musų knyga už dyką 
pasakys jums apie tuos daiktus aiškei 
ir lengvoj kalboi teip, jog galėsite 
suprasti ji ir naudotis jos patarimų ir

pamokinimų. Ji yra krautovė žinios ir talpina tikrai tokius daiktus, katras kožnaa 
vyras, jaunas ir senas, turtingas ir biednas. nevedęs ir vedęs, sergąs ir sveikas, turi 
žinoti. Atmink, jog ta knyga yra absoliutiškai už dyką, užmokam pačtą. Ant kon- 
vertos niera paduotas niedikališkas vardas. Nieks ne gali žinoti kas ten yra, tik jius. 
Paduok sava vardą, pavardę ir adresą aiškei, atkirpk ir siusk tą Uš Dyką Kuponą.

Kelias į Sveikatą, 
Stiprumą ir Energiją.

— —— — — — — - — — - - - — — — --------- - — ------------------------------------------ --------------------------

Siusk Tą Už Dyką Knygos Kuponą Šiandien.
DR. J. RUSSEL PRICE CO., L.202 Moditoo A Clinton Sts., Chicago, m.
Godotinasai:—Aš esu užinteresuotas jūsų Už Dyką Knygos Paslulynimui ir norėčiau

gauti vieną iš tų knygų, umu laiku.
Vardas ir pavarde

Stejtaa



PASIŲSTA LIETUVON 
5117 DOLERIŲ.

Vasario 7 d. 1917 pasiųsta 
Lietuvon iš L. š. Fondo Ag-

Socialistai tokį planą pa
smerkia, nes iki 70 metų 
žmogus šiandien jau dirbt 
nepajiegia. Gi nuo 70 metų 
negali metus pragyvent už 
65 dolerius. Delio socialis
tai reikalauja, kad algą gau
tų iš valstijos apraudos,

Sąjungininkų bazaras davė 
$450,185.02 pelno.

Kaip skaitytojams žino
ma, Mechanics Buildinge 
buvo įtaisytas sąjungininkų 
naudai bazaras, kuriame 
dalyvavo ir lietuviai. Ko
mitetas dabar paskelbė, kad 
per tą bazarą įplaukė $522,- 
597.68. Išlaidų buvo 
412.66, gryno pelno 
$450,185.02.

LAWRENCE> MASS. 
Didžiausias ir Puikiausias 

BALIUS.
Paskutinis prieš užgavėnes. Ura vi

si! Rengia Birutės L. M. P. S. 8 kuo
pa, Subatoj, 17 <L Vasario-February, 
1917, SOUNDERS SVETAINĖJ, 245 
Esses St. Pradžia 7:30 vai. vak. ir 
trauksis iki vėlai naktį. Gerbiamų 
Lawrenco ir apielinkės jaunimų kvie
čiame ant šio puikaus baliaus, kuri 
rengia Birutės. Prie pasilinksmini
mo bus gardžių užkandžių ir išsigė- 
rimų. Svečiams ir viešnioms pribu
vusiems iš apielinkių, Birutės parū
pins nakvynę, nes vėlai naktį sunku 
gauti. įžanga tik 25c. Nuoširdžiai už- 
kviečia visus atsilankyti

Komitetas

Adatinėje streikas.
Jamaica Plaine yra medi- 

kalių instrumentų dirbtuvė, 
kurią vadina * "Adatine.” 
Mes kiek laiko buvom rašę, 
kad išsikeitus bosams, išsi
keitė ir visa tvarka ir iš
krypo iš vėžių. Mažinimas 

i nuo ”piece 
” ir dideli reikalavimai 

. o___________ ■ buvo nau-
Tokia apdrauda jų bosų specialybė. Vienok 

darbininkams tai netiko. Jie 
matė nuo senai didelį jų iš
naudojimą, bet kentė. Bet 
kuomet naujieji bosai pasi
rodė dar blogesni ir dar pra
dėjo šūkauti, tai antsyk kilo 
kerštas ir darbininkai nuta
rė streikuoti.

Pirm to, kelios sąvaitės 
atgal, darbininkai buvo pa
sikėsinę streikuoti ir pada
vė savo reikalavimus, ku
riuos kompanija apsiėmė iš
pildyti. Buvo reikalaujama 
pastovių kainų ir kad butų 
galima dirbant nuo stukių 
dirbti kiek tik galima. Pir
ma ir nuo stukių dirbant ne
buvo galima daugiau į va
landą padaryti, kaip 33V2C., 
nes padarius tuojau numuš- 
davo kainas.

Vasario 9 d. 1917 m. ada
tinės darbininkai vėla pa
reikalavo, kad jų seniau pa
duoti reikalavimai butų iš
pildyti. Nesusitaikius visi 
it vienas (išskyrus bosų, in
spektorių, klerkų ir toolma- 
kerių) išėjo streikan. Reika
lavimai grynai dėl duonos.

Taigi pranešame kartu 
musų broliams lietuviams, 
kad jie neitų dirbti į šią ša
pą, nes joje streikas ir kad 
mes kovojame už savo būvio 
pagerinimą.

StreikieriaL

_ .. . x • • ta .-. i sulaukus 60 metų amžiaus mažu kainųronomijos ir teisių Dr-jai;ir ka(j mįnjmum ta a]ga ne-iWOrk” ir uium n 
Jono Vileišio ir Jurg.o šiau- butu mažesnė 25 dso|eri 0 atlikim0 _ 
lio vardais po 14,000 markiųI- - • • "-«_•- - ... . . .
(rata 18.25, arba abiem po 
$2555.00). Pasiųsta telegra
fu dėlto, kad Amerikos ir 
Vokietijos santikiai neaiš
kus. 2-jų ypatų telegrafas 
po $2.00 kiekvienas ir 4 žo
džiai viršaus po 65 centų 
$2.60. Viso išmokėta iš L.
š. F. $5,117.10.

K. Šidlauskas L. š. F. Ižd.

(mėnesiui.
kaip siūlo gub. McCall, butų 
tik bjauri karikatūra ir to
dėl darbininkams reikalinga 
padėt socialistams kovoti už 
Įvykdymą tikros apdraudos, 
kokios darbininkai vra ver
ti.

$72, 
liko

Socialistai protestuoja prieš 
karę.

Franklin Union svetainė
je milžiniškoji darbininkų 
minia, karštai pritarė socia
listų pasmerkiančioms 
Amerikos kapitalistų politi
ką prakalboms. Triukš
mingiausias delnų plojimas 
ir minios šauksmas išsiver
žė, kada kalbėtojas Charles 
H. Matchett užreiškė: ”Jųs 
kariaujate delei kapitalistų 
labo, kuomet jus esate po j 
caro Wilsono ar Vilio Ho- 
henzolerno vėliava. Mes, ži
noma, išrenkame savo val
doną, bet paskui mums sa
koma : štai jūsų prezidentas, 
pulkit ant kelių prieš ji!”

Taipgi nuoseklią ir karštą 
prakalbą pasakė d. James 
O’Neal, Mass. valst. S. Par
tijos organizatorius, ir bu- 
vusis Anglijos parlamente 
darbininkų vadovas Wil- 
liams T. Coyler, išparodyda- 
mas Amerikos viešpačių 
klasės visas šunybes ir žvė
riškumą link Amerikos dar
bininkų, sakydamas: ”Ar 
užsipelno jūsų viešpačiai, 
kad už juos aukautumėt sa
vo gyvastį ir sveikatą, trem- 
dami, kalindami ir žudyda
mi I. W. W. unijos vadovus, 
bei degindami juodveidžius 
darbininkus pietinėse valsti
jose. Ar gali jie kalbėti 
apie žmoniškumo gynimą, 
kuomet taip nežmoniškais 
darbais pasižymi pas save 
namie?”

Susirinkimas priėmė se
kančio turinio rezoliuciją:

”Vardan pačios civilizaci
jos visi, kurie stovime už 
taiką ir žmonių brolystę, 
privalome šaukti visas savo 
spėkas ir mobilizuoti jas 
prieš tą raudoną katastro
fą, kurią ant musų stengia
si užtraukt diplomatai. Mes 
šaukiame Jungtinių Valsti
jų prezidentui, kad klausy
tų visuomenės balso, o ne 
junkierių pelna-gaudžių ir 
jų papirktų advokatų.

”Gal būt tas tiesa, kad ka
riaujančios tautos laužo 
musų tarptautines teises, 
bet tie laužymai liekasi be 
galo menki, kada palygina
me su tuo blogumu, kuris 
palies mus kaipo tautą, lei
džiančią žudyt tūkstančius 
geriausių musų jaunikaičių 
vien dėl apgynimo laikinai 
varžomų menkų musų tarp
tautinių teisių.”

Rezoliucija pasiųsta Jung
tinių Valstijų kongresui ir 
prezidentui.

Čia pat taipgi išrinkta 
kaipo Soc. Partijos atstovas 
delegatu į darbininkų taikos 
konferenciją, kuri Įvyksta 
šią savaitę Washingtone.

Latviai protestuoja.
Dudlev Opera House sve

tainėj pereitą sąvaitę buvo 
Bostono latvių viešas, kaipo 
protesto prieš karę, susirin
kimas, kuris vienbalsiai iš
nešė protesto rezoliuciją. 
Kalbėjo Patrick Quinlan, se
kančiai :

”Lai bus musų vienas gar
sus, ilgas ir galingas protes
tas prieš Washingtono val
donus, 
įtraukti 
vokiečiais.
turėt karė, tai lai tai karei 
priverstinai atiduoda tur
čiai savo nuosavybę, bet te
gu palieka mus darbininkus 
ramybėj, nes mums nėra 
reikalo eiti karėn.” Quinla- 
no prakalba padarė didžiu- 
liausį Įspūdi. Quinlanas 
yra ką tik išgelbėtas iš ka
lėjimo, kuriame jį kapitalis
tai buvo uždarę už anų me
tų Patersono darbininkų 
streiko vedimą.

Bostono Socialistai nesutin
ka su gubernatoriaus 

planu.
Massachusetts valstijos 

gubernatorius McCall išdir
bo darbininkų sveikatos ir 
senatvės apdraudos planą. 
Sulyg to gubernatoriaus 
Mano turėtų būt valstijoje 
vykintas įstatymas, sulyg 
tūrio 70 metų amžiaus dar- 
rininkams turi būti moka

ma alga 65 doleriai metams.

besistengiančius 
šią šalį karėn su 

Jeigu norima

Eugene V. Debs’o 
prakalbos.-

Bostono socialistai suren
gė prakalbas, užkviesdami 
d. Eugenijų V. Debsą, kuris 
kalbės People Temple sve
tainėj, kampas Columbus 
avė. ir Berkeley st., 5 d. ko
vo, 7:30 vakare.

Apart prakalbos bus taip
gi muzikalis programas.

Turbut nereikia pasakoti, 
kae yra d. E. V. Debs. Jis 
Amerikos visuomenei žino
mas kaipo vienas gabiausių 
kalbėtojų ir didžiųjų socia
listų. Darbininkams girdė
ti jo prakalbą yra taip rei
kalinga, kaip reikalinga ru
pinties rytojaus diena.

Be to Bostono soc. lokalas 
mus prašo pranešti, kad lo- 
kalo nauja kvatiera dabar 
randasi Sočiai Union Bldg. 
name, po num. 142 Berkeley 
st., 317 rūmas. Kvatiera ati
darą dienomis ir vakarais. 
Su visokiais informacijos 
reikalais galima kreipties 
kožnu laiku. Kiekvieną pėt- 
nyčios ir seredos vakarą 
"Jaunųjų Socialistų Lygos’’ 
skyrius čia turi lavinimosi 
vakarus. Turintiems laiko 
draugams patartina čia at
eit smagiai praleisti laikas.

’’Du Broliu” pavyko.
•LSS. 60-ta kuopa 10 vasa

rio vakare antru kartu sta
tė So. Bostone veikalą ”Du 
Broliu.” Vaidinimas visais 
atžvilgiais gerai pavyko. 
Gabus komikai Greviškis ir 
N. Januška labai prijuokino 
publiką, o Bagočiaus, kaipo 
advokato-gynėjo, prakalba 
iki ašarų sugraudino.. Taip
gi ir kitų artistų vaidinimas 
darė gilų įspūdį.

Tarp aktų dainavo p-lės 
Ona Turauskiutė, Ona ir 
Prudencė Žvingiliutės ir 
Ona Raulinaičiutė.

Be to susirinkusioji pub
lika vienbalsiai priėmė F. J. 
Bagočiaus paduotą protesto 
prieš karę rezoliuciją.

Taigi vakaras buvo tikrai 
raiškus.

A. ABAZORIUS PERSIKĖLE.
Pranešu visiems savo kostume- 

riams, kad aš perkėliau savo čevery
kų taisymo krautuvę ant 301 E 
Street, šalia Lietuviškos salės.

(?) 
A. ABAZORIUS, 

Geriausias lietuvis šiaučius, 
E at., So. Boston.301

SUSIRINKIMAS
Lietuvos Dukterų ir Sūnų 

įvyks Seredos vakare 21 va
sario. Visi nariai atsilan- 
kykit būtinai, nes daug 
svarbių reikalų yra.

M. Kazlauskas, Sekr.

DIDELIS KOSTIUMŲ 
BALIUS.

Lietuvių Moterų Progresyviško Su- 
siv. 27 kp. surengė gražų balių, ku
ris bus subatoje, 17 Vasario-Feū, Cy- 
prus svetainėje, 40 Prospect st., Cam
bridge, Mass. Prasidės nuo 7:30 va
kare. įžanga 35c. ir 25c. Tai pir
mas toks balius Cambridge, todėl 

, » c*- I kiekvienam reikėtų atsilankyt, nes tu- 
376 ' r®s daug smagumo. Už ypatinges- 

, , - - ; nius aprėdalus yra skiriamos dvi gra-
Broadway bus gyvos disku- žios dovanos, 
sijos. Publika kviečiama. Komitetas.

Linksma Naujiena Visiems.
Ketverge, 

22 Vasario-February, 1917. 
Kampas E ir Silver Sta^ So. Bostone

Nuo 7:30 Vakare.
Bus labai gražus teatras 

4 aktų operetė
"APVESDINKIT IR MANE.”

Rengia "Gabijos” Dainininkai ir or
chestra vadovaus pats komp. M. Pet
rauskas. Atsilankykite visi kas ga
lite, bus labai žingeidus ir linksmas 
perstatymas. įžanga pigi.

Valdyba.

Ateinančioj nedėlioj, va
kare, svetainėj po nr. __

SEPTINTAS METINIS 
BALIUS

Švento Jono Krikštytojo 
Dr-tės, įvyks 18 Balandžio- 
April, 1917 m. Odd Fellows 
Hali svetainėj, po nr. 536 
Massachusetts avė., Cam- 
brige, Mass.

Kitų draugijų meldžiame 
tą dieną nerengti vakarų.

Komitetas.

Mokykloj švilpia kulipkos.
Pradinėj Somervillės mo

kykloj ant Vinal avė. perei
toj sąvaitėj vieną vakarą 
pradėjo švilpti kulipkos. 
Mokyklos valdyba turėjo 
tuomet susirinkimą, kaip 
staiga pasigirdo revolverio 
šūviai, suskambėjo langų 
stiklai ir pro susirinkusiųjų 
galvas prašvilpė dvi kulip
kos. Kas šovė, nežinia.

•

VVILKES-BARRE, PA.
Teatras "Karės Nuota

kos” ir labai juokinga ko
medija "John Bambos saliu- 
nas.” Monologai ir Dekla
macijos, bus 18 d. Vasario 
(Feb.), 1917 m., Conrads 
svetainėje, kampas South ir 
So. Washington sts., prasi
dės 7:30 vai. vak. Pelnas 
skiriamas nuo karės nuken
tėjusiems. Kviečiami visi at
silankyti. Komitetas.

2-ras Metinis Balius ir Vakrienė
dėl tūkstančio žmonių!

Rengia South BostonoįLietuvių Kooperatyviška Draugovė

Ketverge, 15|Vasario=Feb., 1917m.
Prasidės nuo 7:00 vakare.

LIETUVIŲ SVETAINĖJ
Kampas E ir Silver gatvių, So. Boston, Mass.

*

staeiaemt*

Papuošta daigeliu spalvaitų paikių paveikslų, 
223 pusią p. didžia, apie 159 įvairių eilių, tinkamų 

deklamuet ant viešų susirinkimų.
Knygoje trijų rusiu eilės:

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

&AINA TIK 75 CENTAI. 
Ta pati knyga drūtais audimo apdarais — $1.00.

SIELOS BALSAI

Gražiausių Dainų ir Nąjiausių
EILIŲ KNYGA

» - T'*

H H n y

■«iĮ

D. L. K. Gedimino Dr-stės 
SUSIRINKIMAS.

D. L. Gedimino Ukėsų Dr-atė* Bos
ton. Mass.. bus metinis draugijos su
sirinkimas 18 Vasario 2 vai. po pie. 
tų, svetainėje po No. 193 Hanover 

i Street, Bostone. įstojimas tų dienų; 
naujiems nariams bus numažintas! 
ant pusės, todėl pasinaudokite ta pro- ; 
ga ir neužmirškite laiko ir vietos. 
Susirinkimai dr-jos būna kiekvieno 
mėnesio trečių nedėldienį. Komitetas.

i 
S

Ar uždirbi $20 į sąvaitę?
Jei ne, tai prisiųsk savo vardų, « 

mes nusiųsim jums paaiškinimus 
kaip uždirbti daugiau. Naujausio iš 
radimo SAULĖS ŠVIESOS LEMPA 
parsiduoda kiekvienoj auzoj iš pirmo 
pamatymo. Agentai gana išmėgini 
mui per 14 dienų DOVANAI. Rašyk 
artimesnėn vieton. įdėk markes.

4455
MASHKEN SPEC. CO, (9) 
S. Hermitage avė., Chicago, III 

J. ŽITKUS,
Ruble st, Valparaiso, Ind. 

WASILIAUSKAS,
S. West. SU ... Rockford, IR 

EŠMINSKI,
! 1611—137th st, Indiana Harbor, Ind.

į

1713

PALINKSMIN8 JU8Ų LAISVAS NUO 
DARBO VALANDAS.

Kiekvienas nusipirkęs tų knygą pasidžiaugs. Pinigus geriau
sia i siųst "Meney Orderiu,**popierinius galima siųst tiesiog pa
prastam konverto, užrašius aiškiai adresus savo ir "Keleivio” ir 
prilipyt už 2c. markų.

"KELEIVIS,” SO. BOSTON, MASS.

Tai l _ , ____,__
Kiekvienai turėtų papuošti savo knygynų minėta knyga.

M. ANDRIUŠIUTŽ, 
MOTERIŠKŲ RIBŲ SIUVĖJA.

Tel. Main 5363, Centrai 1623K

F. L .STEVENS
ADVOKATAS,

Visokiems daiktams labai pabrangus, 
tariaus aš nieko nspabranginau. 

Visokias 
DRESES ir KITUS KUBUS 

pasiuvu gerai ir pigiai iš gerų mate
rijų ir darbų gvaraotuoju. Reikale 
pasiuvu bile rūbų j 24 valandas. To
dėl persitikrinkit mano užtikrinimu 
ir norint turėt gerus rubus pigiai,— 
duokit pasiūt man.

Tel. S. B. 2134-M
324 E street. kampa* Broadway

SO. BOSTON. MASS.

I

Lietuviai Kliaučiai
Visokius Vyrams Drabužius 

Siuvame ant Užsakymo 
Išvalome, sutaisome ir Ižpraai- ! 

name senus.
Vienintėlė Kriaučių kompanija 

So. Bostone, kur visame du>>da 
gerų ir gražų darbų už prieina- i 
mų kainų. ;
PASIŪDINK PAS MUS SIUTĄ i 
O NEŠIOSI IR DŽIAUGSIES! 
Todėl, kurie norit pasisiūdini 
gerų siutų, išvalyt arba suprasit, 

kreipkitės pas mus.
SOUTH BOSTON CUSTOM 

TA1LORING CO.
278 Broadvay, So. Bortas.

I
THE MAGIC SHOP.

Pirmas Amerikoj lietuvys uždėjo magijos 
dirbtuvę. Dirba visokių štukų daiktus. Jei 
nori gauti štukų katalogą, prisiųsk štampų 

ir tuoj gausi. Adresuokite taip:

THB MAGIC SHOP,
P. O. BOX 309. HOLBROOK. MASS.

Gina visokias civiliškas ir krimina- 
liškas provas. Taipgi parduoda 

nejudinamų turtų.

1126 Williamsan Buildlng
CLEVELAND, OHIO.

25,000 KATALIOGU DYKAI
SU UETUVMKOMIS DAINOMIS REKORDAI TIK Ue.

Jeigu netari mano katalogo, tai prisiųsk už 3c. pačtinę markę, o ti 
ėsi didelį ir paikų katalogų, kariame rasi visokių geriausių ARMONIK* 

S K RIPKŲ, HRIUBŲ, ir daugybę Utoldų MUZIKAL1AKŲ INSTRl 
KENTU, ISTORIŠKŲ IR MALDŲ KNYGŲ, koldų tik randasi lietuvi, 
;oj kalboj. Puikiausia* koncertinis Armonikas su 76 ir 102 raktai 
<aino8 labai prieinamos. Naujausias Lietuviškaa Sapnininkas, dydži 
•x6% su 310 paveikslėlių. Kaina 50c. Reikalaukite visokio tavoro p> 
ikrų lietuvį, o gausite teisingus tsvoros. Agentams parduodu pigia 
Rašykit tolų adresų:

WC VVniriplic 112 grand st,. 3. vvdiueilb BROOKLYN. N. 1

Jus žino iš pereitų metų, kad Kooperacijos balius 
buvo vienas iš gražiausių.

Už tą patį tikietą galima šokt ir valgyt kiek tik 
kasi norės.

Todėl visi atsilankykite ir pasilinksminkite iki 
sočiai. Kviečia visus Komitetas. Prisiųsk savo adresa ir_ kokiam 

mėnesį tu esi gimęs ir 10c. dėl prisun- 
timo, o gausi knygelę, kuri pasakys 
tavo visų gyvenimų, kokis tavo talen
tas, kuom ir kada turi užsiimti, _ su 
kokia ypata apsivesti; kaip auginti 
kūdikius pagal jų mėnesio planeta. 
Planetos daigte dėl vyrų ir moterų, 

adresuok:
A. ZVINGILAS 9 

P.O. Box 3232 Boston, Mass-

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

•
Geriausia
Lietuviška Aptieka So. Bostone 

ir apielinkej

Gyduoles sutaisome 
ir prisiunčiamo 

visokias,

1kurios tik pasaulyje 
priimtos ir yra 

vartojamos.

S. Baracevičius
GRABORIUS.

Palaidoju visuose aplinkiniuose 
miestuose.

PATARNAVIMAS GERAS 
IR PIGUS.

Didelį palaidoju už 45 dolerius, 
mažų už 15 doL

Parduodu Paminklus ir Krie’ 
kas. Užlaikau automobilius grei 
tam susinešimui. Atsitikus rei
kalai meldžia kreiptis prie manęs 
aš pribusiu greičiau, negu vieti
niai graboriai, nes mano automo
bilius stovi visados ant kelio.

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

Telefonas: So. Boston 889-J. i

Ypatingai geros šios gyduolės:
Nuo prakaitavimo kojų .. 
Gydanti mostis nuo pučkų 
Nuo viduriavimo mažiems 
Nuo viduriavimo suaugus. 
Pamoda plaukams..............
Vaikų ramintojas ............ ..
Nuo suirimo nervų ..........
Bobro lašai ................... ..
Nuo saulės nudegimo .... 50c 
Nuo slinkimo plaukų ir plei

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

25e
50c
25c
50c
20c 
2bc 

1.00 
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 "komų” 15, 20 ir 25c 
Pilės dėl Kepenų ir Inkstų 50c 
Proškos nuo nerviško galvos

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

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

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

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

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

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

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

Visokiame reikale kreipkitės šiuo adresu:

X Šidlauskas
PROVIZORIUS

226 Broadway, Kampa«_C_8t. So. Boston, Mass.

!




