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Vokiečiai reikalauja, kad Lietuvos valstyben ineitų Gardino gubernija ir Kurias.
Vokiečių pasiūlymą taikytis sąjungininkų valstybes atmeti oficialiai. Tą pasiūlymą jos vadina Vokietijos karišku manievru. 
Kaizeris sako, kad dabar jau Dievas ir žmones mato, jog atsakomybe už šitą baisų kraujo liejimą puola vien tik ant sąjungi
ninkų. Jisai ragina savo armiją “likti plienu” ir kovoti patol, pakol Vokietijos priešai patįs nepradės prašyti taikos. Galicijoj 

rusai v61 pradeda ofensy vą. Graikija pasiryžus apskelbti sąjungininkams karę, jei tik teutonai duos jai pagalbą.

Vokietija jau nustato 
Lietuvai rubežius.

valkiją, kuri turi būt pri
jungta prie Lietuvos.

4) Įsteigimo Lietuvos val
stybės, susidedančios iš Vii-

Sąjungininką atsakymas i teutonų pasiūlymą.
Į teutonų pasiūlymą tai-

LIETUVOS VALSTYBE 
Iš 5 GUBERNIJŲ.

Apima Vilnių, Kauną, Gar
diną, Suvalkus ir Kuršą.

niaus, Kauno, Gardino, Su- lyties, sąjungininkai davė 
valkų ir Kuršo provincijų oficiali atsakymą tiktai per
su vietine savyvalda. e^J sąvaitėj. Po juo pasi- 

5) Pasitraukimo Rusijos rašo Belgijos, Francuzijos, 
iš rytinės Galicijos taip toli Anglijos, Italijos, Japonijos,

oficiaŪ atsakymą tiktai per
eitoj sąvaitėj. Po juo pasi- V T> 1 •• '

Iš Washingtono paskelbta, 
buk Vokietijos taikos išly
gos esančios jau nustatytos 
ir žinomos, būtent:

1. Atbudavojimas Belgi
jos kaipo nepriguhningos 
valstybės, tik su ta sąlyga, 
kad nei jos rubežiai, nei An- 
tverpas nebus fortifikuoti.

2. Vokietija apsiima atly
ginti Belgijai už nuostolius, 
bet sąjungininkai turi atly
gint Graikijai, o Rusija Au
strijai už sunaikinimą Ga
licijos ir Vokietijai už api
plėšimą Prūsų Lietuvos.

3. Serbijai ir Juodkalni
jai sugrąžinti neprigulmy
bę; abu šie kraštai turi su
daryti vieną valstybę, kurią 
turi valdyti kokia nors vieš
pataujanti šeimyna, tik ne 
serbų Karageorgievičių di
nastija.

4. Atbudavojimas Rumu
nijos, nuo kurios turi būt 
atkirstas iš vakarų ruožas 
Vengrijai ir Bulgarijai, kad 
tokiu budu sudarius siaurą 
juostą, kuri jungtų Bulgari
ją su Austro-Vengrija. Šitą 
teritoriją turi kontroliuoti 
vidurinės valstybės ir per ją 
turi eit kelias prie Persų už
lajos.

5. Padalinimas Albanijos 
tarp Graikijos ir Serbijos- 
Juodkalnijos. Tai yra atly
ginimas Graikijai už tai, 
kad Ji neprisidėjo prie są
jungininkų, o Serbijai — už 
atidavimą šmoto žemės Bul
garijai ir Vengrijai.

6. Įsteigimas 
mingos Lenkijos 
vos.

7. Vokiečiai 
šiaurės Franciją 
jai atlyginimo.

8. Vokiečiams turi būt su
grąžintos visos kolonijos 
Afrikoj, Kiau Čau ir ant 
Ramiojo vandenyno salų.

9. Pastovios taikos, nusi
ginklavimo ir liuosybės ant 
jūrių klausimus turi išrišti 
konferencija.

"Lausanne Gazette” sako, 
kad Centralinės valst išly
gom taikai tikrai stato se
kančius reikalavimus:

1) Už pasitraukimą iš 
Belgijos reikalauja Belgijos 
kolonijos Congo.

2) Už pasitraukimą iš 
šiaurinės Francuzijos reika
lauja grąžinimo jai sąjungi
ninkų užgriebtų jos koloni
jų Afrikoj.

3) Įsteigimo Lenkijos val
stybės rubežiuose Didžios 
Kunigaikštystės (įsteigtos 
Napoleono) išskiriant Su

neprigul- 
ir Lietu-

apleidžia 
be jokio

Juodkalnijos, Portugalijos,
Rumunijos, Rusijos ir Ser-
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kaip upė San.

KAREIVIAI ŠOKO Iš 
DŽIAUGSMO.

Nors caras ir sakė, kad 
nei vienas jo kareivis neno
rės taikos, pakol vokiečiai 
nebus išvaryti iš Rusijos ir 
Konstantinopolis nepaim
tas, tečiaus kada rusų armi
ja Dobrudžioj išgirdo apie 
taiką, tai kareiviai nežinojo 
kaip džiaugtis. Iš džiaugs
mo jie bučiavosi, dainavo, 
griežė ant armonikų ir šoko. 
Tečiaus neilgai tas džiaugs
mas tvėrė, nes po dviejų die
nų prasidėjo kruvinas mušis 
ir bulgarų kavalerija pa
ėmė 1,000 rusų nelaisvėn.

atsakymas skamba: 
į Pirma, negu duoti atsaky- 
’mą, sąjungininkų valstybės 
nori užprotestuoti prieš prie 
šininkų valstybes, kurios sa
vo notoje stengiasi suversti 
ant sąjungininkų atsakomy- 

ibę už karę ir skelbia vidu
rinių valstybių pergalę.

Su tokiais neteisingais 
tvirtinimais negalima sutik
ti. Sąjungininkų valstybės 
jau trisdešims mėnesių neša

FINAI SVEIKINA 
LENKUS.

Finų (suomių) organiza
cijos, katros kovoja už ne- 
prigulmybę, nusiuntė len
kams pasveikinimą išreikš- 
damos kartu savo džiaugs
mą, kad Lenkija susilaukė 
neprigulmybės. 
darni kartu savo džiaugsmą, 
kad Lenkija susilaukė ne
prigulmybės.

-
ANGLIJA REMIA CARĄ.

Anglijos pasiuntinys Bu- 
chanan Rusijoj pasakė: 
"Tarpe mus ir Vokietijos 
stovi plati jura kraujo ir 
mes negalim paduoti jai ra
nkos, pakol jos armija nebus 
sumušta. Su Rusija gi 
mus riša draugiški rišiai.ir 
mes norim, kad už jos pasi- 
aukavimą butų atlyginta; 
mes norim, kad ji gautų 
Konstantinopolį ir perp
laukąs, kurių ji senai jau 
trokšta.”

RUMUNIJOS PABĖGĖ
LIAI užplūdo maskvą 

Iš Berlyno pranešama, 
kad pastaromis dienomis 
Rumunijos pabėgėliai taip 
užplūdo Maskvą, kad mieste 
nebuvo kur jų nei padėti, 
todėl kariškas Maskvos vir
šininkas uždarė miestą ir 
daugiau jų nepriima. Ru
munijos pabėgėliai busią 
siunčiami į Sibiro tyrus.

SĄJUNGININKŲ SUVA
ŽIAVIMAS.

Šiomis dienomis Romoje 
įvyko sąjungininkų karini
nkų suvažiavimas. Apie 
ką jie kalbės, niekas nežino, 
bet vokiečiai spėja, kad jie 
prašys Italijos pagalbos 

, Balkanuose.

i karės junga, kuriai išvengti 
1 jie darė didžiausias pastan
gas. Jie savo darbu parodė, 
kad jie troško ramybės. Ir 
tas troškimas šiandien yra 
taip pat didelis, kaip jis bu
vo 1914 m. Bet ant Vokieti
jos žodžio, kuri sulaužė vi
sus nutarimus, ramybės ne
galima remti.

Vokietija siųlo pradėti 
taikos tarybas, bet išlygų 
visai nemini. Toks pasiųly- 
mas, tai ne taikos pasiųly- 
mas, bet kariškas maniev- 
ras. Jis remiasi neteisin
gu aiškinimu kovos praeity
je, dabartyje ir ateityje.

Kas link pratities, tai Vo
kietijos nota nepaduoda nei 
faktų, nei datų, nei skaitli
nių, nes tos aiškiai parodo, 
kad Vokietija su Austro- 
Vengrija karės norėjo, pro
vokavo ją ir apskelbė. Juk 
tai buvo Vokietijos delega
tas, kuris Haagos konferen
cijoj atmetė nusiginklavimo 
sumanymą. O Austro-Ven
grija-liepos mėnesyje 1914 
metų nusiuntus Serbijai ul
timatumą tuojaus apskelbė 
jai karę, nepaisant to, kad 
visus jos reikalavimus Ser
bija sutiko išpildyt.

Ir vidurinės valstybės tuo
met atmetė visas sąjungi
ninkų pastangas išrišti tą 
konfliktą taikos keliu. Ang
lija siųlė šaukti konferenci
ją; Francuzija siųlė rinkti 
tarptautinę komisiją; Rusi
jos caras prašė kaizerio tai
kytis; ir paskutinėj dienoj 
prieš karę Rusija buvo 
jau su Austro-Vengrija su
sikalbėjusios. Bet į visas 
tas pastangas Vokietija ne
davė nei atsakymo nei pri
tarimo.

Ji įsiveržė Belgijon, ku
rios neutralitetą ji pati bu
vo gvarantavus, ir turėjo 
drąsos dagi paskelbti, kad 
visos sutartis tai tik "po
piergaliai” ir kad "reikalas 
įstatvmu nežino.”

Dabartiniu laiku Vokieti
jos nasiųlymas remiasi vien 
tik Europos žemlapiu, kuris

i

nieko daugiau nereiškia, 
kaip tik paviršutinę ir per- i 
einamą padėjimo išvaizdą,! 
bet ne tikrąją kariaujančių 
valstybių galybę. Taika 
prie šitokių aplinkybių butų 
naudinga tiktai užpuoli
kams, kurie išpradžios buvo 
įsivaizdinę sau pasieksią sa
vo tikslą į porą mėnesių, 
bet po pustrečių mėtų kovos 
pamatė, kad jie pasiekti jo 
niekad negalės. Kas dėl 
ateities, tai visos nelaimės, 
kokias užtraukė paskelb
toji Vokietijos karė, ‘ir 
jos ir jos talkininkų prasi
žengimai ant jūrių ir ant 
sausžemio, reikalauja baus
mės, atlyginimo ir gvaran- 
tijos. Bet Vokietija neno
ri apie tai nei užsiminti.

Pilnai suprasdamos mo
mento svarbumą, bet lygiai 
suprasdamos ir reikalą, są
jungininkų valstybės, tvir
tai viena su kita surištos ir 
savo žmonėms pritardamos, 
atsisako apie tą pasiūlymą 
visai kalbėti, nes jis yra tuš
čias ir veidmainingas. Są
jungininkai dar sykį užrei- 
kia, kad taikos nebus patol, 
pakol nebus užtikrintas at
lyginimas už nuostolius ir 
mažųjų tautelių laisvės prin 
cipas, pakol nebus padary
tas galas tai spėkai, kuri 
nuolatos buvo pavojumi vi
sai žmonijai, ir pakol pasau
lis nebus apsaugotas nuo 
atsikartojimo tokios sker
dynės ateityje.

Pagalios, sąjungininkai 
skaito reikalingu atkreipti 
domą į ypatingą Belgijos 
padėjimą po pustrečių metų 
karės. Sulyg tarptautinės 
sutarties, padarytos penkių 
didžiųjų Europos valstybių, 
iš kurių viena buvo ir Vo
kietija, Belgija turėjo iki 
karės tokią teisę, kad jos 
žemė buvo gvarantuota nuo 
visokių Europos konfliktų. 
Tečiaus nežiūrint šitos su
tarties, Belgija pirmutinė 
turėjo nukentėti nuo Vokie
tijos užpuolimo.

Belgija visados pildė vi
sas savo pareigas, kurias 
ant jos buvo uždėjęs neut- 
ralis jos padėjimas. Tą aiš
kiai parodo tas faktas, kad 
ji griebėsi už ginklo, idant 
apginus savo neprigulmybę 
ir neutralitetą, kurį Vokie
tija sulaužė.

Rugpiučio 4 d. 1914 m. 
Vokietijos kancleris reich
stage pripažino, kad užpuo
limas ant Belgijos yra pra
sižengimas prieš tautų tei
ses ir ragino vardan Vokie
tijos atitaisyti jį. Tečiaus 
jau pustrečių metų praėjo, 
o šita beteisė žiauriai varo
ma Vokietijos kariumenės 
toliau; ji išdžiovino visus 
šalies šaltinius, sugriovė iš- 
dirbystę, sunaikino miestus, 
kaimus, Įtaisė daug skerdy-

nių, daug žmonių nužudė ir 
daug uždarė kalėjimam

Ir šioje valandoje, kada 
Vokietija kalba pasauliui 
apie taiką ir žmoniškumą, ji 
tūkstančiais deportuoja 
Belgijos piliečius ir verčia 
juos vergijon.

Šitokį atsakymą teuto
nams sąjungininkai prisiun
tė Washingtonan, o iš čia 
prezidentas Wilsonas iš
siuntinėjo jį Vokietijai ir 
jos talkininkams.

KAIZERIS KALTINA 
SĄJUNGININKUS.

Kaizeris išleido į savo ka
reivius atsišaukimą, kuria
me jis kaltina sąjunginin
kus už tolimesnį karės tęsi
mą. Jis sako: ”Aš kartu su 
savo talkininkais pasiūliau 
savo priešams taikytis. Mu-i

Angh karvedys apie
Somos mūšį

Anglų karvedys gen. Haig 
šiomis dienomis paskelbė 
raportą apie Somos mūšį, 
kuris traukėsi veik visą pe
reitą vasarą. Jau visų są
jungininkų buvo nutarta 
pradėti 1916 metų vasarą o- 
fensyvą, sako Haig. Aš su 
gen. Žofru apsvarstėm ir 
apkalbėjom visas galimas 
permainas vakarų fronte, ir, 
abudu sutikome dėl vietos,

Mes padarėm didelį žingsnį 
prie galutinos pergalės.

Mirtina kova už Verduną, 
sako gen. Haig, įdėjo ton 
tvirtovėn daug daugiau mo
ralės ir politinės svarbosjie- 
gu joje yra kariškos vertės. 
Verduno puolimas pasaulio 
akįse butų didelė pergalė 
musų priešininkui, o mums 
baisus smūgis. Dabargi jo 
nepasisekimas prie Verduno 
jam buvo didelis smūgis.

Savo raporto pabaigoj an
glų karvedys sako, kad So-gių Karvedys šašo, aaa Du
rnos mušis aiškiai parodė,
kad sąjungininkai gali vo
kiečius sumušti ir sumuš,

Prisirengimas ofensyvui ėjo 
gana sparčiai, bet kada jį 
pradėt, tai prigulėjo nuo 
daugelio atsitikimų kituose 
frontuose. Aš norėjau ati- 

....... ............................... dėti tą laiką kaip galima to- 
1 sų priešai tą pasiūlymą at- ^au». J1531: Nors anglų
metė. Jie trokšta Vokieti- 
jos sunaikinimo. Karė eis 
toliaus. Dievas ir žmonės 
mato, kad atsakomybė už tą 
baisų kraujo liejimą, nuo 
kurio aš norėjau jus išgel
bėt, puola vien ant musų

• v «• pnesų.
Toliaus kaizeris ragina 

savo kareivius "likti plienu” 
ir kovoti patol, pakol priešai 
patįs nepradės prašyti tai
kos.

I

SĄJUNGININKAI PAĖ
MĖ 580,000 BELAISVIŲ.
Iš Paryžiaus pranešama, 

kad sulyg oficijalių žinių, 
per 1916 metus sąjunginin
kai paėmė nelaisvėn 580,000 
priešininkų kareivių.

Šita skaitlinė dalijama į 
sekančias grupes: Francu- 
zijos fronte franeuzai paė
mė 78,500 vokiečių, o anglai 
40,000; be to da ahantų ka- 
riumenė paėmė nelaisvėn 
11,170 bulgarų ir turkų Ma
kedonijoj ir Serbijoj.

Rusai paėmė 400,000 teu
tonų, o italai 52,250 (sulyg 
Romos pranešimo, italai pa
ėmė 85,000 belaisvių).

I

TEUTONAI PAĖMĖ DA 
6 MIESTUS RUMUNIJOJ.

Berlynas praneša, kad 5 
ir 6 sausio teutonų armija 
Rumunijoj paėmė da 6 mie
stus ir dviejose vietose pri
ėjo jau prie Sereto upės.

PASKANDINO 128 LAI
VUS, GAVO MEDALI.
Vokiečių submarino kapi

tonas Valentiner gavo nuo 
kaizerio medalį už tai, kad 
paskandino 128 laivus, ku
rių įtalpa sudaro kartu 
282,000 tonų.

PAĖMĖ VOKIEČIŲ AP
KASUS.

Prie Ankro upės anglai 
padarė netikėtą užpuolimą 
ant vokiečių pozicijų ir paė
mė jų apkasus. Apie tai 
praneša pats Berlynas.

katroj francuzų-anglų spė- ... . _ . -
kos turėjo pradėt ataką, kaip tik laikas ateis. Jie bu- 
Prisirengimas ofensyvui ėjo tų davę vokiečiams į kaių

da daugiau, bet užėję biau- 
rųs orai vokiečius išgelbėję.

KĄ ITALAI LAIMĖJO.
Italų valdžia paskelbė 

trumpą 1916 metų karės 
apyskaitą, ką italai per tą 
laiką yra laimėję. Apys
kaitoj sakoma, kad nuo ka
rės pradžios italai užkaria
vo jau 1,200 keturkampių 
mylių žemes ir tuo budu su
trumpino karės frontą nuo 
500 iki 375 mylių. Šitam 

kariauja prieš 
ų. Ginklai ir

augti ir amunicija gerai 
plaukė, bet daugelis oficie- 
rių ir kareivių buvo da ne
gana išlavinta, todėl kuo to
liau ataka butų atidėta, tuo 
pasekmingesnė ji butų.

Bet iš kitos pusės, vokie
čiai nesiliovė atakavę Ver- 
duno, o austrai buvo pradė
ję labai sunkiai spausti ita
lus ir visiems buvo aišku, 
kad gali būti blogai,jeigu ki
tuose frontuose nebus tuo
jaus pradėtas ant priešo už
puolimas. Todėl, sako, aš 
sutikau, kad kur tik situaci
ja reikalauja, tenai tuojaus 
pradėti ofensyvą su di
džiausia spėka, kokią tik 
galima sudaryti.

Gegužės pabaigoje italų 
fronte prasidėjo toks pavo
jingas spaudimas, kad lie
pos pradžioje rusai turėjo 
pradėti milžinišką ofensyvą 
prieš austrus. Rusų pasise
kimas nugąsdino teutonus 
ir vokiečiai tuojaus pradėjo 
traukti kariumenę iš vaka
rų į rytus. Tas tečiaus nei 
kiek nesumažino spaudi
mo ant Verduno ir todėl bu
vo nutarta, kad pradėti ant 
vokiečių užpuolimą suvieny
tomis anglų ir franeuzų spė
komis Somos fronte, ne vė
liau kaip birželio mėnesyje.

Tikslas šito ofensyvo bu
vo trejopas: 1) paliuosuoti 
spaudimą ant Verduno; 2) 
pagelbėti kitiems musų są- 
sąjungininkams, nelei
džiant vokiečiams gabenti 
savo kariumenės iš vakarų 
į kitus karės frontus, o 3) 
nudėvėti kaip galima dau
giau priešininko spėkų. Ir 
visi šitie tikslai atsiekta. 
Verdunas paliuosuota, keli 
šimtai tūkstančių priešo ka
reivių užmušta bei sužeista 
ir visą laiką didžiosios jo 
spėkos buvo pririštos vaka
ruose. Atsiekus tik vieną 
tų tikslų ir tai jau Somos 
mušis butų aDsimokėięs, sa
ko Haig. Atsiekę gi visus 
tris, esame daug laimėję, slankytų piauti vienas

fronte italai 1 
500,000 austrų.
visa karinė medega italų 
armijai daroma 2,170 Itali
jos fabrikose, kuriose dirba 
490,000 darbininkų, tame 
skaičiuje 73,000 moterų.

KODĖL GRAIKIJOS KA
RALIUS PASIDAVĖ.
Savo laiku jau buvo rašy

ta, kad po ilgų atidėliojimų 
ir išsisukinėjimų Graikijos 
karalius pagalios išpildė są
jungininkų reikalavimą ir 
atidavė jiems kelias batare- 
jas kanuolių. Dabar Lon
done gauta žinių, kad Grai- 
kios karalius pasidavė są
jungininkams vien tik dėlto, 
kad sužinojo, jog Mackense- 
nas negali ateiti jam Į pa
galba be dviejų menesių, to
dėl atmetęs sąjungininkų 
reikalavimus dabar jis turė
tu kariauti su jais vienas. 
Jeigu teutonai butų galėję 
dabar duoti jam pagalbą, 
jis jau butų apskelbęs sąju- 
jungininkams karę.

AUSTRIJOS SOCIALIS
TAI REIKALAUJA 

TAIKOS.
Austrijos sostinėje Vieno

je socialistai buvo įtaisę de
monstraciją reikalaudami 
baigti karę. Po demonstra
cijos buvo didelis mitingas, 
kame Viktoras Adleras, vie-
nas žymiausių socialistų va
dų Austriioi, pasakė pra- į
kalbą Kalbėtojas nurocH- ■

VISUS

nėjo, kad jau pusė svieto 
paplūdo kraujuose ir tos be- 
protiškos sverdvnės viešpa- 
tauiaffttos klesos dar nem*» 
no baigti. Jisai kvietė to- . 
dėl darbininkus, kad jie et-

r

v
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Apžvalga 1916 Metų.
Karė.
1916 metai atėjo 
praėjo. Žmonių 

netik nesumažė-

don; net ir kelionę apmokė- žtai atsisakė prisidėti prie policija šaudė į sustreika- tino, kad jis tenai net paga- 
davo. Tokiu budu parodose karės sąjungininkų pusėn, vusius ~ ‘ ““ J' i:-*—— :1-i_ > .
ėjo šimtai tūkstančių žmo- ko būtinai reikalavo buvęs 
nių visai nežinodami, kam Graikijos ministeriu pirmi- 
tas viskas daroma. O kapi- ninkas ir didelis sąjunginin- 
talistų spauda fotografuo- kų šalininkas Venizelos. Tas 
davo tas parodas, dėdavo Venizelos ir pakėlė revoliu- 
savo lapuose paveikslus ir 
rašydavo, kad tie tūkstan
čiai žmonių reikalauja apsi
ginklavimo.

Ir kongresas, pasiremda
mas žmonių „reikalavi
mais”, nutarė veik dvigubai 
padidinti laivyną ir armiją, 
o ginklų fabrikantai dabar 
galės gauti didelių užsaky
mų.

Socialistų spauda prieš ši
tą galvažudingą žingsnį 
karštai protestavo. Socialis
tų atstovas Londonas kon
grese pasakė aštrią prakal
bą, kritikuodamas kapitalis
tų agitaciją. -

; Carnegies plieno dinęs lietuvių reikalą. Mat 
darbininkus. Gegužės 9 kunigai tikėjosi išprašyti 
Chicagoj buvo apskelbtas 1 pas popiežių „lietuvių die- 
didelis kriaučių streikas, ną” viso pasaulio katalikų 
Gegužės 19 Chicagoj sustrei bažnyčiose, bet kada jie nu- 
kavo Ekspreso kompanijos vyko pas popiežių, jie rado, 
vežėjai ir tuojaus prasidėjo j kad tenai jau butą Yčo ir 
nauses. f ----- --
menė buvo nusiųsta prieš 
sustreikavusių cemento 
darbininkų La Šalie, III. 
Rugpjūčio 5 d. gatvekarių 
streikas sustabdė veik visą 
New Yorko judėjimą,bet po

kėlus šios šalies žmonių ne
apykantą prieš meksikie
čius ir sudarius pretekstą 
užpuolimui ant Meksikos.

Po šito atsitikimo kapita
listų spauda pradėjo staug
ti vilko balsu reikalaudama 
karės. Ir prezidentas Wil- 
sonas tuojaus įsakė 5,000 
šios šalies kareivių įsiveržti 
Meksikon ir „sugauti” Vil
ią, kuris buk tai vedęs tą 
užpuolimą ant Columbus 
miestelio. Kovo 12 d. Ameri
kos kariuomenė perėjo 
Meksikos rubežių, o 16 ko- 

1 vo susirėmė jau su Meksikos 
revoliucionieriais. Susii’ė- 
mime keletas amerikiečių 
buvo užmušta ir sužeistai 
Meksikos laikinis preziden
tas Carranza užprotestavo 
prieš amerikiečius, kurie 

; įsiveržė svetimon šalin visai 
nesiklausę tos šalies 
džios leidimo, 
jiems eiti giliau. 
Carranza pareikalavo, kad 
amerikiečiai visai iš Meksi
kos pasitrauktų, bet to rei
kalavimo amerikiečiai ne
paisė.

Birželio 18 d. karės de
partamentas paskelbė vi
suotiną milicijos mobilizaci
ją ir už dviejų sąvaičių 50,- 
000 kareivių buvo sutrauk
ta jau Meksikos pasienyje. 
Kapitalistų spauda negalėjo 
atsidžiaugti Amerikos „boi- 
sų” šaunumu ir patriotiz
mu. kurie su tokiu pasišven
timu eina savo „vėliavos 
ginti.” Kasdiena buvo rašo
ma apie susirėmimus Mek
sikoj ir jeigu amerikiečiams 
pasisekdavo tenai nušauti 
keliatą alkanų meksikiečių, 
tai džiaugsmui nebuvo ru
bežių. Beveik nebuvo tos 
dienos, kad Vilią nebūtie 
„apsuptas” arba J’užmuš- 
tas”. Tik ant rytojaus jis 
visuomet vėl būdavo gyvas 
ir vėl pienuodavo didelį už
puolimą ant Amerikos. Pa
galios Amerikos valdžia 
pradėjo su Carranza taiky-; 
tis ir 6 rugpiučio New Lon
done, Conn., įvyko tuo tiks
lu abiejų šalių atstovų kon- užėmė dalį Dublino miesto 
ferencija, kuri traukėsi iki ir prasidėjo kruvina kova. 
24 lapkričio. Jungtinių ~ 
Valstijų valdžia sutiko at
šaukti iš Meksikos savo ka
riuomenę, o Carranza apsi
ėmė apsaugot rubežių. Tuo
mi nesutikimai su Meksika 
ir pasibaigė.

Vilios „gaudymas” Ame- 
■ rikai atsiėjo daugiau kaip 

tais metais buvo taip įternp- §100,000,000 ir vistiek jo ne- 
ti, kad tik per plauką nekilo ■ sugavo.

ir gali Rumuniją pražudyt-. 
Į Austrai, vokiečiai, bulgarai 
ir turkai užpuolė ant jos iš 
pietų, vakarų ir šiaurės, už
ėmė Dobrudžą, Valakiją, 
paėmė visas didesnes tvir
toves ir sostinę Bukareštą. 
Rumunijos karalius su savo 
sostu ir visa šalies valdžia 
turėjo bėgt į Jasus, rusų pa
sienyje, o Rumunijos parla
mentas persikėlė net į Pet
rogradą. Rusai stengėsi ir 
dabar ris dar stengiasi teu
tonų armijas Rumunijoj su 
laikyti, bet jiems tas nepasi
sekė. Užkariautoj Rumuni
joj teutonai rado galybę ja
vų ir dabar tikisi išsimaitin
ti iki ateinančios piutės. 
Išeina, kad Rumunija, prisi
dėdama prie sąjungininkų, 
davė didelę paramą teuto-j 
nams.

Paskutinėmis 1916 metų 
dienomis prasidėjo gana 
įdomus diplomatiški ma-' 
nievrai. Visų pirmiausia te
utonai paskelbė pasauliui,■ 
kad užimtai Lenkijai jie 
duoda neprigulmybę ir to- i 
kiu budu atgaivina senovės 
Lenkij’os karaliją, tečiaus' 
Lenkijos valdžią pasilieka' 
savo rankose, pripažindami

Kruvini 
ir kruvini 
skerdimas 
jo, bet dar daugiau išsiplė
tė. Jis persimetė Egiptan 
ir užliejo krauju Rumuniją. 
Kaip parodo oficialės ka
riaujančių valdžių atskai
tos, per tuos 12 mėnesių 
daugiau kaip 3,000,000 žmo
nių buvo išskersta ir 6,000,- 
OOO suviršum sužeista.

Dveji metai tos baisios 
skerdynės pereitais metais 
sukako ir treti prasidėjo. 
Viena tauta likos atgaivin
ta, kita prismaugta ir trečia 
baigiama smaugti.

Svarbesnių tos skerdynės 
kripsnių pereitais metais 
buvo septyni:

1. Didis rusų ofensyvas 
Galicijoj, kuris pagalios bu
vo teutonų sulaikytas.

2. Nenusisekęs sąjungi
ninkų bandymas prasilauž
ti per Dardanelius ir pasi
traukimas nuo Galipolio 
pussalio, kur likos pražudy
ta apie 100,000 žmonių ir 
apie 10 kariškų laivų.

3. Viršžmogiškos vokiečių 
pastangos paimti Verduną,! 
nuo kurio tečiaus jie buvo 
atmušti taippat viršžmogis- lenkams teisę tiktai savo ar
komis pastangomis iš fran
cuzų pusės.

4. Francuzų ir anglų ofen
syvas prie Somos upės, per 
kurį jie atsiėmė iš vokiečių 
nemaža žemės, bet galutinai 
sulaužyt priešo fronto neį
stengė.

5. Didelis austrų ofensy
vas prieš italus, kurį italai 
tečiaus sulaikė ir paskui pa
tįs pradėjo ofensyvą, paim
dami austrų tvirtovę Gori- 
ciją.

6. Rumunijos karėn įsiki
šimas ir teutonų ant jos už
puolimas.

7. Serbų bandymas su 
francuzų, anglų ir italų pa
galba atkariauti savo šalį.

Be to da reikia paminėti 
rusų žygį Užkaukazėje ir 
anglų nelaimę Mezopotami- 
joj. Rusai, didžiam kuni
gaikščiui Mikalojui vado
vaujant, buvo pradėję grei
tai žengti Užkaukazėje pir
myn ir 14 vasario paėmė

I

I

I

Kynų respublika.
Kynų respublikos prezi

miją organizuoti. Vėliaus 
j paaiškėjo, kad vokiečiai dėl 
!to tik ir suteikė Lenkijai 
! „neprigulmybę”, kad gavus
■ jos pagalbą’ kovoje su Rusi
ja.

Po Lenkijos „neprigulmy- 
j bės” tuojaus pasklydo gan- 
!das. kad ir iš Lietuvos vo- 
kiečiai nutarę padaryti val- 
stybę. tikėdamiesi gauti iš

■ jos 150.000 vyrų savo armi
jai. Šita žinia tečiau buvo 
; neoficialė.
■ Keliom dienom praslinkus 
Vokietija su savo talkinin
kėmis Austrija, Bulgarija ir 
Turkija pasiūlė sąjunginin
kams taikytis. Vėl pasklydo 

I gandas, kad taikos sąlygo
mis Vokietija stato nepri- 
gulmingas Lenkijos ir Lie-

■ tuvos valstybes. Bet paskui 
paaiškėjo, kad Vokietija sa- 

' sąlygų nėra skelbus ir be 
taikos konferencijos nenori 
jų skelbti, ir dėlto sąjungi
ninkai atsisakė tartis su ja

stiprią turkų tvirtovę Erze- apie taiką.

I 
I

rūmą, bet po tam turkai 
juos sulaikė. Balandžio 29 d. 
10,000 anglų su gen. Town- 
sendu pasidavė turkams 
Kutelamaroj, kur jie 1 
kelis mėnesius apsupti.

Gegužė 31 d. Danijos pa
kraštyje įvyko pirmas dide
lis jūrių mušis tarp Anglijos 
ir Vokietij’os laivynų, kame 
žuvo iš abiejų pusių apie 30 
laivų ir 9,000 gyvasčių. Abi
dvi pusės savinosi pergalę. 
Penkiom dienom vėliau An
gliją ištiko da skaudesnis 
smūgis, kuomet jos skrai
duolis „Hampshire” pataikė 
ant minos ir nuėjo jūrių 
dugnan su karės ministeriu 
Kitcheneriu.

Vasario 29 d. Portugalija 
padarė žingsnį prie karės, 
konfiskuodama 34 vokiečių 
laivus, kurie stovėjo jos uos
tuose. Vokietija pareikala
vo laivus paliuosuoti, o Por
tugalijai to nepaklausius, 
Vokietija paskelbė jai karę. 
Tečiaus Europoje Portuga
lija karėj nedalyvavo, tik 
padėjo anglams kovoti su 
vokiečiais Afrikoj.

Paėmus italams 9 rugsė
jo austrų tvirtovę Goriciją 
ir pradėjus sąjungininkams 
spausti teutonus kituose 
frontuose, išrodė,* kad teu
tonams artinasi jau galas. 
Šitos iliuzijos suviliota Ru
munija šoko visoms keturio
mis karės sukurin, tikėda
masi pasipelnyti, kada są
jungininkai pradės dalytis 
teutonų kailiu. Bet ji skau
džiai apsivylė. Pasirodė, 
kad teutonai da nesumušti

Jungtinės Valstijos ir 
Meksika.

I

II

7 1 Santikiai tarp Jungtinių
ouvo Valstijų ir Meksikos perei-į

Amerikoj karė. Vyriausia 
tų nesutikimų priežastis bu
vo stambaus kapitalo reika
lai. Šios šalies kapitalistai, 
kurie valdo daugiau kaip; 
pusę visų Meksikos turtų, 
būtinai reikalavo, kad Jung
tinių Valstijų valdžia įsikiš
tų į naminius Meksikos gin
čus ir numalšintų tenai re
voliuciją, kuri trukdo jų biz
nį; negana to, Meksikos re
voliucijonieriai pradėjo va
ryti savo šalies turtų grobi
kus laukan. Kad paslėpus 
savo biznio reikalus, šitie 
piniguoti plėšikai pradėjo 
šaukti apie patriotizmą. 
Girdi, Meksikos banditai 
šaudo Suvienytų Valstijų 
piliečius, įžeidžia žvaigždė
tą musų vėliavą, mes priva
lom savo garbę ginti. Prie 
šitų džingojistiškų šauksmų 
prisidėjo da nuolatiniai už
puldinėjimai ant šios šalies 
gyventojų Meksikos pasie
nyje. Taip va 9 kovo keli 

■ šimtai meksikiečių užpuolė 
į ant miestelio Columbus, pa- 
' kėlė triukšmą, išplėšė kelias 
krautuves, nušovė 8 šios ša
lies kareivius, kelis civilius 
žmones ir vėl pabėgo Meksi- 
kon. Paskui garsiai buvo 
kalbama, kad šitą užpuoli
mą, kaip ir visus kitus, bu
vo suorganizavę patįs šios

t

ciją prieš Graikijos karalių.
Rugsėjo 21 Kretos sala 

paskelbė atsimetanti nuo 
senos Graikijos valdžios, o 
28 rugsėjo admirolas Kun- 
duriotis išleido su Venize- 
losu proklamacija, praneš
dami, kad revoliucijonieriai _
įsteigė liglaikinę Graikijai, dviejų dienų jis pasibaigė, o 
valdžią. Būklė tai valdžiai 6 rugpjūčio vėl kilo ir buvo 
įsteigta Salonikos mieste, 

. kuris randasi sąjungininkų 
rankose. Spalių 15 d. sąjun
gininkai pripažino graikų 

'revoliucijonierių valdžią le- 
Igale. Graikijos senoji val
džia atsišaukė į neutrales 

j šalis, protestuodama prieš 
i sąjungininkų elgimąsi.

Remiama sąjungininkų 
pinigais, naujoji Graikijos 
valdžia sumobilizavo armi
ją ir 25 spalių apskelbė Vo
kietijai ir Bulgarijai karę.

Kad senoji valdžia nega
lėtų daryti revoliucionie
riams kliūčių, sąjungininkai 
jau pirm to paėmė į savo 
rankas jos laivyną ir liepė 
nuginkluoti armiją. Negana; 
to, sąjungininkai pareikala
vo, kad senoji Graikijos val
džia atiduotų jiems savo ar
tileriją ir amuniciją. Graiki
jos karaliui to nepaklausius, 
sąjungininkai tuojaus apsu
po Atėnus. Įvyko smarkus 
sirėmimas tarp sąjunginin
kų ir Graikijos kariuome
nės. Du šimtai žmonių bu- 

, vo užmušta, o trissyk tiek 
sužeista. Graikijos kara
lius tuomet sutiko nusileisti, 
o sąjungininkai pertraukė 
mūšį.

dentas Juan Šika jus, didelis
val- 

ir uždraudė
Paskui bęs Kvnų karalium ir ap

šaukęs Kynus vėl monarchi
ja. Bet kilo vėl revoliucija 
ir monarchizmo šmėklai vėl 
nusukta sprandas. Kovo 22 
d. valdžia paskelbė, jog ji 
jau atsisako nuo monarchi
jos vykinimo ir sutinka, kad 
Kynai vėl pasiliktų respub
lika. Birželio 6 d. Juan ši- 
kajus staiga krito negyvas. 
Buvo sakoma, kad jis, kai
po pavojingas republikai 
žmogus, likos nunuodytas. 
Kynų prezidentu tuomet li
ko Juan Li Hung.

atžagareivis ir demokratiz
mo priešas, buvo apsiskel-

Airių sukilimas.
e Balandžio 18 d. Airijoj ki

lo revoliucija, kurios tikslu 
buvo išvaryti iš Airijos ang
lų valdžią ir padaryti iš Ai
rijos republiką.

Sukilimu vadovavo pat
riotiška airių draugija 
”Sinn Fein,” kas airių kal
boj reiškia „mes patįs.” Bu
vęs Anglijos valdininkas 
Roger Casement vežė iš Vo
kietijos visą laivą ginklų ai
rių revoliucionieriams, bet 
anglai jį suėmė, o laivą su 
ginklais paskandino. Ba
landžio 24 revoliucionieriai

Liepos 13 kariu-; viskas pagadinta. Popiežius 
buvęs jau ant lietuvių įpy
kęs ir apie „lietuvių dieną” 

1 nenorėjęs nei kalbėti. Taip 
bent sako kunigai. Jei tas 
tiesa, tai tas labai prastoj 
šviesoj perstato popiežių. 
Tas parodo, kad pas tą žmo- 

■ gų nėra nei liogikos, nei 
meilės artimo. Ant Yčo su
pyko, o keršija tūkstan
čiams alkanų lietuvių.

Bet užtai lietuviai gavo 
sau „dieną” Amerikoj. Ją 
paskyrė šios šalies prezi
dentas 1 lapkričio.

Tai buvo žymiausis mu-

daug riaušių.
Lapkričio 5 d. būrys IWW. 

agitatorių nuplaukė laivu iš 
Seattle, Wash., į Everettą. 
Wash., kad iškovojus tenai 
laisvę žodžio. Vietos kapi
talistai su šerifo pagalba 
suorganizavo gaują mušei
kų ir laivui prie krašto pri- sų visuomenės gyvenime da-
siartinus pradėjo į jį šau
dyt. IWW. agitatoriai pra- nebuvo jos taip įjudinęs,

lykas. Dar niekas niekad

dėjo šaudyt nuo laivo atgal. 
Septyni žmonės buvo už
mušti ir apie 40 sužeista. 
Sugrįžus laivui atgal į 
Seattle, valdžia visus žmo
nes ant jo areštavo. Dabar 
eina jų teismas. ■ niujų lietuviu socialistu vei-

Gruodžio pabaigoj New Rėjų, drg. Kapsukas, kuris 
I orke sustreikavo 75,000. tuojaus buvo pakviestas Są-

kaip Lietuvių Diena. Ir su
rinkta tą dieną $160,000 su 
viršum.

Reikia taipgi paminėti, 
kad pereitais metais Ameri
kon atvyko vienas žymes- .A • • 1 • . - *

------, nujaus uuvu pakviestas oą- 
knaucių. Streikas da nepa-|jungos organą redaguoti, 
oikoirmc?--------------------------------------- ; T5 • _• _ v - i v » • •

U 
sibaigęs.

%

Amerikos lietuvių 
judėjimas.

Vasario mėnesyje Ameri
kos lietuviai susilaukė sve
čių iš Europos — atvažiavo 
gerb. Bulota su žmona ir ra
šytoja žemaitė, kuriuos Lie-

i Jisai įnešė laikraštin naują 
dvasią, kuri vieniems pati- 

|ko, kitiems ne, ir lietuvių 
j socialistų šeimynoj prasidė
jo nesutikimai, kurie kuo 
toliau, tuo daugiau aštrėja.

Taip pat reikia paminėti 
ir tai, kad po Lietuvių die
nos kilo sumanymas suvie-sytoja žemaite, Kuriuos sie

tuvos Šelpimo Fondas buvo nyti visas amerikiečių sro- 
pakrietęs čionai aukoms ves šelpimo darbui, įsteigti 
rinkti. ’

Jiems atvažiavus, tauti- siems iš vieno rinkti aukas, 
ninkai norėjo juos savo pu- Bet tas nenusisekė, nes šel- 
sėn patraukti. Jie rokavo: P^0 klausimą pradėta mai- 
kaipgi dabar musų pakrai- SP Politikos . klausimu, 
pos žmogus dirbs ne mums, kilo ginčiai ir prie vienybės 
bet socialistams. Prasidėjo nepriėjo, 
intrigos. Svečiai, patekę į ™ 
tokias aplinkybes, nežinojo 
kas čia dabosi. Todėl išpra- 
džios jie buvo atsisakę L. Š. 
Fondui dirbti. P-as Bulota 
su Žemaite patarė fondus 
suvienyt. Lietuvos Šelpi
mo Fondas su tuo sutiko.

! rimus. Buvo sušaukta dar- į Bet kada tautininkų fondas Valiu m- I v„ika

vieną bendrą fondą ir vi-
_ • _ • • s . •

I

Darbininkų judėjimas.
Amerikos darbininkų ju

dėjime pereitais metais žy
miausią vietą buvo -užėmęs 
geležinkelio tarnautojų ii’ 
darbininkų streikas.

Išpat pavasario keturios 
geležinkeliečių brolijos, at
stovaujančios išviso 400,000 
žmonių, padavė geležinkelių 
kompanijoms savo reikala-

Tuomi užsibaigė 1916 me
tai.

Iš Motery Judėjimo.

bininkų ir geležinkelių at
stovų konferencija ir pradė
ta derėtis, bet nei viena pu
sė nenusileido ir darbinin
kai nutarė streikuot. Fede- 
ralė tarpininkystės komisi
ja tuojaus pasisiųlė tarp 
darbininkų ir geležinkelių 
kompanijų patarpininkauti, 
kad nedaleidus prie streiko, 
kuris butų suparaližiavęs 
visą šalies gyvenimą. Po il
gų derybų šita komisija pra- 

įnešė, kad susiginčijusių ji 
■ sutaikyt negali. Tuomet 
' prezidentas Wilsonas tuo
jaus pašaukė Washingto- 
nan abiejų pusių atstovus, 
manydamas, kad jisai juos 

; sutaikys. Bet nieko iš to 
neišėjo. Kapitalistai norė
jo, kad visus darbininkų rei
kalavimus pavesti arbitra- 
cijos teismui, bet darbinin
kai griežtai atsisakė nuo to, 
kad arbitracijos teismas

j 8-nių valandų 
grėsė pasirūpino pravesti žudyti, o gegužės 8 vėl ketu-į klausimą. Tuomet preziden- 

■įstatymų sumanymą, reika- ri. Prieš revoliucijonierių 
liaujantį' padidinti armiją, žudymą Airijos atstovai 
; Kitas įstatymų sumanymas Anglijos parlamente pakėlė 
i pravesta, kad padidinti lai- didelį protestą. Tečiaus ke-į 
vyną ir orlaivių skaičių. Auriom dienom praslinkus

Pakol tie sumanymai kon-.vėl du vadai likos nužudyti:! 
grėsė buvo svarstomi, po vi- John McDermott ir James 
są šalį kapitalistai rengė Connoly. Pastarasis buvo, 
„preparedness” parodos, socialistas ir daug pasidar- 
kad išrodytų, jog apsigink-. bavęs Amerikos socialistų 
lavimo reikalauja visa šalis, partijoj. Birželio 29 d. teis- 
Didžiausios parodos buvo mas pasmerkė miriop ir Ro- 
New Yorke 13 gegužės, Bo- £er3 Casementą;^jį pakorė 
stone 27 gegužės, Chicagoj* 
3 birželio, o. San Franciscoj 
22 birželio. Kad tos parodos 
butų skaitlingesnės, kapita
listai net samdė žmonių jose 
dalyvauti. Aplinkiniuose 
miesteliuose uždarydavo 
dirbtuves, užmokėdavo dar-į 
bininkams už tą dieną algą

Revoliucija apėmė veik vi
są Airiją. Balandžio 28 d. 
ištikima Anglijai kariume- 
nė paėmė Dubline taip vadi
namą St. Stephens Green 
sodą ir suėmė jame 400 re- 
voliucijonierių. Ant ryto
jaus revoliucijonierių vadas 
Peter Pearse, kuris buvo 
jau apšauktas „republikos 
prezidentu,” pasidavė. Se
kančią dieną pasidavė ir di
džioji revoliucijonierių ar
mija.

Suimti revoliucijonieriai 
vieni buvo sušaudyti ant 
vietos, kiti išgabenti Angli
jon ir tenai teisiami. Vienus 
jų pasmerkė kalėjiman, ki-

i

Agitacija už militarizmą.
Amerikos kapitalistai, 

prisistatę daug dirbtuvių 
amunicijai ir ginklams da
ryti, suprato, kad pasibai
gus Europos karei, tie fab
rikai bus nereikalingi, to- — * . - - 
dėl jie pradėjo agituoti už tus ndriop. 
Amerikos apginklavimą, i C _ 
Prasidėjo pašėlusi agitaci- Įėjime likos nužudyti __ ____ J • . T>

i

Gegužės 3 d. Londono ka- 
tris: 

ja už „preparedness” (pri- sukilimo vadai: Pearse, 
sirengimą karei). jClark ir McDonaugh. Ge-į

Tų kapitalistų tarnai kon- gūžės 5 da keturi buvo nu- Į svarstytų

I

Pentonvillės kalėjime 3 rug
pjūčio.

Ir taip airių bandymas 
pasiliuosuoti iš po Anglijos 
valdžios likos paskandintas 
kraujuose.

' 3----------

Revoliucija Graikijoj.
Graikijoj revoliucija kilo

šalies kapitalistai, idant su- ir liepdavo važiuoti paro- dėlto, kad jos karalius griei

Moterjs valdys visą miestą.
Umatillos mieste, Orego

no valstijoj, moterįs likos iš
rinktos į visus miesto urė-

pradėjo nei šį nei tą kalbė
ti, svečiai pasipiktino ir sto
jo prie L. š. F. Tuomet tau- dus, skaitant majorą, alder- 
tininkų spauda kaip įmany
dama pradėjo juos niekinti.

Amerikos lietuviai labai . _ 
susirūpino likimu savo tėvu miesto majore susipakavo . . . . — . . . . ___ J __ • _ir giminių Lietuvoje, su ku
ria pertrūko visi ryšiai vo
kiečiams užėjus. Todėl kle
rikalai nutarė nusiųsti du 
atstovu Lietuvon, kad tie iš
tirtų tenai žmonių gyveni
mą ir sugrįžę papasakotų 
apie jį amerikiečiams. Jų 
atstovai tečiaus nieko įdo
maus nepatyrė ir jiems su
grįžus amerikiečiai nedau
giau apie Lietuvą dažinojo, 
kiek jie žinojo ir pirm jų ker 
lionės.

Veik tuo pačiu laiku ir 
tautininkai buvo pasiuntę 
Europon savo atstovą, ku
rio tikslas buvo dalyvauti 
lietuvių suvažiavime, kurį 
Yčas šaukė Stokholme, o 
paskui bandyt per Švediją 
taip pat nuvykti Lietuvon ir 
ištirti, kaip ten žmonės gy
vena. O jeigu jau Lietuvon 
nebūtų galima įvažiuot, tai 
tautininkų atstovas turėjo 
važiuosi nors Rusijon ir pa
žiūrėti, kaip gyvena Lietu
vos pabėgėliai, kaip tenai 

įveikia klerikalų draugij’a ir 
tt. Tečiaus Stokholme lietu- 

Ivių suvažiavimo nebuvo ir 
tautininkų atstovas nenuvy- 

_____t______________________ , nei Rusi- 
amunicijos išdirbvstės, ir jon. Vietoj to, jisai Yčo pa
rėtas tu streikų apsiėjo be kalbintas nuvažiavo su juo 
kraujo ‘ praliejimo. East Ryman pas popiežių. Nors 
Pittsburge 24 balandžio po- Ryme p. Karuža buvo, bet 
licija užpuolė ant Westing- popiežiaus nematė, iš 

rausė <_____,__ ________ ,
stracijos ir daug žmonių su- po Rusijos durnos atstovą, 
žeidė. Pittsburgo priemie- Bet ir Yčas nieko tenai ne-

manus, kasierių ir raštinin
ką.

Tuoj po rinkimų nauja 
• J • — •

savo daiktus ir išvažiavo at
lankyti tuos miestus, kurie 
yra žinomi geriausia savo 
tvarka. Patyrus, kaip jie 
vedami, jinai stengsis ir 
Umatillos mieste tokią tvar
ką užvesti.

Umatilloje turbut jau la
bai reikėjo reformos, jei bal
suotojai, taip vyrai kaip ir 
moterįs, nutarė prašalinti iš 
valdybos šelmius vyrus, o 
miesto valdymą pavedė mo
terims.

{domiausia yra tas, kad 
naujoji majore yra senojo 
majoro pati.

Katrie teisingesni.
Vienas magazino rašyto

jas darė bandymą, ant kiek 
visuomenė yra teisinga. Ji
sai išsiuntinėjo neva klai
dingais adresais 50 doleri
nių vyrams ir 50 moterims. 
Ką jus darytumėt gavę be 
reikalo dolerį? Grąžintu- 
mėt jį atgal, ar ne? Bandy
mas parodė, kad moterįs 
šiuo žvilgsniu daug teisin
gesnės už vyrus. Vienas 
New Yorko laikraštis te
čiaus sako, kad šis bandy
mas nieko neparodo. Bet 
jeigu moterįs butų tuos do
lerius pasilaikiusios, tai tas 
laikraštis tuomet rėktų, kad 

__  moterims negalima pasiti- 
Pnm'pZ kėt, taigi negalima joms ir 

darbininkų demon- zius prisileido tik Yčą, kai- oaiso pnpazmti.

tas patarė darbininkams 
nuo kitų reikalavimų atsi
sakyti, o 8 valandų dieną ji
sai prižadėjo įvesti įstatymo 
keliu. ' Darbininkai sutiko. 
Įstatymas tuojaus buvo iš
leistas, kad nuo 1 sausio 
1917 metų ant geležinkelių 
turi būt įvesta 8 valandų 
darbo diena, ir streikas li
kos atšauktas. Darbininkai 
nusiramino.

Pereitų metų pradžioje . 
buvo daug streikų, ypač ko nei Lietavon.

žeidė. Pittsburgo priemie- Bet ir Yčas nieko tenai ne- 
styje Braddocke 2 gegužės pešė. Kunigai paskui jį kal-

Apie tai mums praneša 
Boston Equal Suffrage 
Ass’n.



SKAITYTOJAMS tarpe, nes tie žmonės sočia-1 GRAND RAPIDS, MICH. mų. Kunigas mat davėI 1 VAI Ari D i — - . . mums laiko pasitaisyt iki 10
sausio 1917 metų, bet lietu
viai parapijonįs šio savo su
sirinkimo nutarimu davė 
suprast jam ir jo artimiem- 
siems, kad daugiau išmano 
katroj pusėj teisybė ir už 
kovą atsako savo kova. Kat
ra pusė tą kovą laimės, ”Ke- 
leivio” skaitytojams prane
šiu, dabar tik norime‘pra
nešt musų kovos priežastį ir 
priemones. Tomis musų ko- 

ivos priemonėmis yra musų 
nutarimai:

1) Nemokėti kunigui mė
nesinių mokesčių ir neiti 
pas jį su persiprašinėji- 
mais.

2) Atmesti nuo savęs vi
sus tuos, kurie kunigui pil
nai užsimokėjo ir atsiprašė, 
suversdami „kaltybę” ant 
savo brolių lietuvių.

3) Nieks iš šiton kovon 
stojusiųjų neturi moralės 
teisės laikyt pas save įna
miais tuos žmones, kurie 
nulenkė savo sprandus po 
kunigo jungu šmeiždami sa
vo brolius.

4) Iš kunigui pasidavusių- 
i jų lietuvių, laikančių parda
vimui gėrimus, nieks iš šita-

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

lizmą daug daugiau žino,; 
neg sandariečių lyderiai, ir' 
nieks jų nesikėsina Baniu
liui kelines numauti ar „ko
tą” atimti
L. S. S. 17 kuopos ir pirmei

vių besidarbavimas.
Gruodžio 16 d. L. S. S. 17 

kuopa statė scenoje veikalą 
”Du Broliu”. Veikalą vai
dino L. S. S. 60-tos kuopos

KORESPONDENCnO.ę ar^sSopi^Z PiI.
i nutukę Tautiško Namo sve- 

MONTELLO, MASS.
Sandariečiai.

Kaip jau „Keleivyje” bu
vo rašyta, kad mūsiškiams 
sandariečiams jų „tautiško
ji savaitė” nepasisekė — 
nes į jų išgarsintas prakal
bas publikos neatsilankė, 
tai sandariečiai antru kar
tu savo prakalbas išgarsino. 
Tos jų prakalbos įvyko 17 d. 
gruodžio. Kalbėjo jų lyde
ris J. Baniulis iš So. Bosto
no.

Išpradžių pradėjo tasai 
atsiprašant kalbėtojas nei 
šį, nei tą sapalioti apie ka
rę, paskui apie Lietuvą, bū
tent, kad reikalinga dėti pi
nigų Lietuvos autonomijai; 
kad” tie pinigai reikalingi 
apmokėjimui kelionės lėšų 
delegatams, kurie važiuosią 
į pasaulio valstybių taikos 
konferenciją Lietuvai auto
nomijos reikalautų. Paro
dęs Lietuvos žemlapį, pirštu 
apipiešė Lietuvos etnogra
fiškus rubežius; iškoliojo 
žemlapio piešėją Virbicką 
kam jis Lietuvos rubežius 
sudėjo ne taip, kaip Baniu
lis pirštu ant popiero už- 
briežia. Po to išsitraukė iš 
kišeniaus bostoniškę demo
kratų „Ateitį” ir perskai
tė „Sandara ir socializmas”. 
Kad- pasirodžius „mokytu 
vyru” užsipuolė socialistų 
mokytojus K. Kautskį, A. 
Bebelį, John Spargo, kam 
jie ne vienodai apie socializ
mą kalba, nesilaiko vienos 
teorijos (sic!), o ant galo 
kaip „užvažiavor” socialis
tams, tai nors imk iš gėdos 
ir sudegk. Girdi „tokie pa
kvaišėliai, opiumo prisigėrę 
ir tt., kas gi matė, kad pri
vatinė nuosavybė pereitų j 
visuomenės rankas, kaip 
pakvaišėliai socialistai rei
kalauja!” Matyt, kad mūsi
škis anarchistas iš „Vieny
bės Lietuvninkų” befiloso- 
fuodamas apie Nitsches 
viršžmogį ir pats pasiliko 
tokiu viršžmogiu, kad nuė
jo fabrikon ir dabar žmo
gus socialistus pakvaišėliais 
vadina, turbut dėlto, kad; 
tokių kaip Baniulis filosofų 
socialistai savo tarpan ne-i visos eilės įvyko d. S. Mi- 
priima.

„Girdi, jis turįs kelines, riaus, paskaita.
. «♦ »,1 J - „ 

. tainė. Surengtas vakaras 
i visais žvilgsniais nusisekė. 
Įplaukė 112 doleųįų, taigi 
kuopa turės ir pelno. Mon- 
telliečiai taria viešą ačiū 
draugams bostoniečiams už 
patarnavimą.

Gruodžio 22 d. vakare 
Montellos pirmeivių choras 
turėjo koncertą. Iš dailės 
žvilgsnio koncertas reikia 
skaityt pilnai pavykusiu, 
tik, turbut, dėl Kalėdų išva
karių rengimo daug mon- 
telliečių neturėjo laiko atsi
lankyti. Į koncertą atsilan
kė dėlto neperdaugiausiai 
žmonių, bet atsilankiusieji 
išsinešė puikiausius įspū
džius. Be choro ir solistų 
dainų buvo da ir prakalba. 
Apie dailę ir jos reiškimą 
pasakė puikią prakalbėlę d. 
J. B. Smelstorius. Ištikrųjų, 
tai buvo malonus vakarėlis. 
Reikia pažymėsi, kad kuo
met koncerto užbaigimui 
suskambo chorališki balsai, 
„Atsisakom nuo senojo 
svieto”, publika niekeno ne
raginama sustojo ir visų 
jausmai susiliejo į tą darbi
ninkams šventą giesmę. (į 
tatai patarčiau sandarie- 
čiams pasižiūrėti, kad neiš- 
drįst niekinti tų idealų, ku
rie darbo žmonėms yra 
šventi).

Vaikų Kalėdų eglelė.
Gruodžio 24 d. Tautiška

me Name buvo parengta 
vaikų draugijėlės „Žiburė-' 
lio” nariams Kalėdų eglelė. 
Vedamas gerb. kompozito
riaus M. Petrausko vaikų 
choras sudainavo keliatą 
gražių dainelių. Buvo įvai
rių deklamacijų ir muzikos 
gabalėlių. Gerb. M. Pet
rauskui griežiant smuiką 
buvo šokami lietuviški šo
kiai. Buvo tai gražus ir 
įspūdingas vakaras!

Publikos buvo pilna sve
tainė ir „Žiburėlio” reika
lams suaukavo 11 dolerių su 
centais.

Taut. Namo Draugovės 
prelekcijos.

Gruodžio 27 iš parengtų 
Tautiško Namo prelekcijų

I

chelsono, „Kel.” redakto- 
_ ' ‘ , Paskaitos

„kotą” ir „nektaizą”, sočia- tema buvo „Žmogau, pažink 
listai norį iš jo ir tai atimti.' save”. Ši d. Michelsono pa- 
Ne, girdi, tas negali būti! skaita labai užinteresavo 
Aš nesuprantu, girdi, kaip publiką, nes buvo labai in- 
jie tai gali daryti! domi ir puikiai apdirbta. Iš

Žinomas daiktas, kad jei susirinkusiųjų, turbut, ne- 
Baniulis suprastų ką šneka, buvo žmogaus, kuris nebūtų 
tai tų nesąmonių neplepėtų, 
nes joks sveiko proto asmuo, 
dagi turįs pretenziją prie 
mokslumo, tokių nonsensų 
nepasakytų. Nieko nesa
kyčiau jei tokie plepalai iš
eina iš viso labo tik moky
tojaus Šalčio lupų, nes anas

išsinešęs aiškaus supratimo 
kuomi jis yra ir kuo turi bū
ti Labai ir labai pageidau
jama, kad tokių paskaitų 
pas mus butų kuodaugiau- 
siai. Nairietis.Nairietis.

*
Gruodžio 31 d. Liet. Cho-niekad socialistu nebuvo iri

apie socializmą tiek išmano ras turėjo pietus. Chorie- 
kaip veršis apie astronomi- čiai susidėję parengė pietus, 
ją. Bet kad ir Baniulis pa- —- ------
sirodo tokiu pat ignorantu,

pasikvietę simpatizuojan
čius draugus ir drauges, 

tai šito apsireiškimo nega- Laike pietų buvo pasakoja- 
Hma kitaip sau išaiškinti, mi smagus anekdotai—pra- 
kaip tik musų sandariečių kalbėlės. E. Stankaitė ir 
pikta valia: šmeižti sočia- M. Daržinskaitė padekla- 
listus, drumst vandenį ir mavo. Gerb. komp. M. Pet- 
žvejoti neišmanėlių žmonių rauskas savo dzūkiška „pa- 
jausmus. Tik kas link to, saka” apie „marcinkoniš- 
tai sandariečiai labai ir la- kius” arba vyčius susirin- 
bai apsirinka. Išskyrus kusius labai prijuokino. Po 
juos, Montellos progresyviš- to buvo choro dainos ir pas- 
koji visuomenė jau senai vi- kui žaidimai bei lietuviški 
sa galva praaugusi sanda- šokiai, vienu žodžiu jauni- 
riečių lyderius. Patarčiau mas smagiai praleido pas-

Įima kitaip sau išaiškinti,

I j Akivaizdoje šitokių fak- Į draugiškai praleido liuosą

kyti, kad kunigai yra doros
mokytojai, ir kad ne jų dar- čiams padavė mintį, kad 
bai veda žmones į papiktini- kiek paaukavus nuo karės 
mus. i nukentėjusiems. Suaukauta

Protaujantiems žmonėms §9.65. Pinigai pasiųsta L. Š. 
laikas jau vyti mulkintojus 
iš savo tarpo ir neturėt su 
jais jokių santikių.

Dembskio pasekėjas.

UTICA, N. Y. 
Klebonijų tėvams nesiseka.

Nors čianykštis neženotas 
klebonijos tėvas išsijuosęs 
darbuojasi, kad rėčiu už
dengti nuo žmonių šviesą, 
bet jo triūsas eina niekais; 
kad ir labiausiai apmulkin
ti žmonės pradeda pražiūrė
ti ir matyt teisybę.

Prieš Kalėdas čia buvo 
vietos „dūšių ganytojo” su
rengta „dievo garbei” mu
gė (jomarkas), kad išparda- 
vus žmonėms visokių — me
dinių molinių, švininių ir 
gipsinių dievų stabus. Kar
tu su tais dievais ir dievu
kais toj mugėj maišėsi par
šai, vištos, veršiai, kalaku
tai, bonkos degtinės ir viso
kie kiti galai, paprastai kaip 
mugėj. Geresnius daiktus, 
kaip tai kalakutus, veršius 
ir t.t. galėjo „išlaimėt”, tik 
dvasiško tėvo artimiausi bi
čiuliai arba jis pats. Tik mo
liniai dievukai paprastiems 
žmonėms teko, o ir tų retai 
kas namo parsinešė, nes be
nešant ypač girti sukulė ir 
nuspyrė į purvus. Pagalių 
pagalios, kada jau nieks lo
terijos numerių nenorėjo 
pirkt, išleista dešimtinė. 
Ypač tie, kurie savo skatikų 
daug čia prakišo, krapštėsi 
paskutinius, kad dešimtinę 
laimėjus. Šitos loterijos ti- 
kietai buvo taip vadinami 
„čiančius iš dolerio”. Kož- 
nas griebė to „čiančiaus”. 
Kiekvienas nupirktą savo 
numerį laikosi rankoj ir lau
kia ”čiančiaus”. Kunigas 
paaiškina, kad „čia dabar 
aš kitus numerius turiu ir 
dedu juos kepurėn, o mažas 
vaikas katrą numerį iš
trauks, to bus dešimtinė”. 
Visi sutinka, visi laukia,

Vyčiams nesiseka.
Musų visuomenei jau yra 

žinoma, kaip mūsiškiai vy
čiai per paskutines kun. M. 
X. Mockaus prakalbas šuke
lė svetainėj triukšmą. Ka
dangi vyčiai su savo genero
lu priešakyje buvo pasigė
rę, tai susirinkimo vedėjai 
girtuoklius norėjo išmest 
lauk už durų. Vyčiukės, 
gelbėdamos savo ne šaunų 
vaiską, pradėjo bombarduo
ti susirinkusią publiką „ran
kinėmis bombomis”. Poli
cijai greit nepribunant, vy
čių generolo moteris išsi
traukė revolverį ir grąsino 
visus bedievius iššaudy- 
sianti. Vėliaus ta moteriš
kė areštavo susirinkimo ve
dėją T. Stripkų, apskųsda
ma jį už mušimą jos vyro— 
vyčių generolo, kurį tai T. 
Sripkus paėmęs už apykak
lės vedė lauk iš svetainės. 
Teismas rado skundžiamąjį 
teisiu ir pripažino vyčius 
kaltininkais kilusio triukš
mo. Tasai gaivalas paskui 
apskundė Lietuvos Sūnų •
Dr-tę, kad jam davusi gerti. 
(Čionai visos dr-jos laiko 
svetainėse gėrimus, tik joms ____  ______,___________
neleistina už pinigus parda- nieT susirinkime dalyvaujan- 
vinėti). Gruodžio 19 d. įvyko čių neprivalo pirkt gėrimu 

. teismas. Dalyką išnagrinė- įr nelaikyt pas save tų vyrų”, 
kurie ten gėrimus pirktų.

5) Su visais tikėjimiškais 
reikalais gali kreiptis tik 
pas kitus kunigus, apmo
kant jiems už patarnavi
mus iš nemokamų parapi
jos mėnesinių mokesčių.

6) Lietuviai „skebai” turi 
būt baudžiami pinigine pa
bauda siekiančia 2 mėnesių 
mėnesinės mokesties sumos 
ir tokie negali būt musų su
sivienijimo nariais patol, 
pakol neužsimokės pabau
dos ir neatitrauks nuo kuni
go 2 mėnesių mėnesinės mo
kesties.

7) Tie nutraukti pinigai 
turi būt skiriami nuo karės 
nukentėjusiems lietuviams, 
ir pasiunčiami per Raudo
nąjį Kryžių.

8) Pinigus turi pasiųsti T. 
Spurgis, kaipo šio streiko 
vadovas ir prižiūrėtojas.

9) Musų nutarimai turi 8^1P,Vn^’ duok už tai ’ki-
but paskelbti lietuvių spau- Tokiu kunigo nepado-
doj, idant musų visuomenė ...... -.
I

ketų kunigams, kurie ban- pi jonas šoko prie kunigo su- 
dys mus visuomenės akyse gniaužęs kumscias, plusda- 
apjuodint.

Jeigu šitaip visų musų ko
lonijų lietuviai kovotų, ti
kiuosi, musų klerikalai ki
taip su žmonėmis skaitytų- 
si ir nelaikytų mus savo nu- 
žemintais vergais. j darysiu kitokiu! Svetainėje

Mes musų dvasiško gany- pakilo triukšmas. Tą žmo- 
tojaus grūmojimų nenusi- gų, Antaną M., atitraukė 
gąstam, nes į jo iškeikimų nuo kunigo ir neleido mušt, 
galybę jau netikini. Esame 
žmonės ir i

jus teismas išteisino dr-ją, o 
vyčius už melavimus išbarė. 
Pasirodė, kad dievo muzi
kantas ir du kiti vyčiai pra
simanė, buk jiems gert da
vė L. S. Dr-ja. Visai neste
bėtina, kad teisme painiojo
si ir patįs savo melus išvil
ko aikštėn. Jie negalėdami 
kitaip atkeršyt už išmetimą 
jų iš prakalbų susirinkimo, 
sumanė bent draugiją ap
šmeižti savo skundu; mat 
toji draugija davė savo sve
tainę kun. Mockaus prakal
boms, tai už tai vyčiai ap
skundė dr-ją, buk ji davu
si jiems (vyčiams) svaiga
lus gerti. Vargšai apsvai- 
gėliai ir iš to žemo savo dar
bo negal dabar pasidžiaugti. 
Gal dabar griebsis keršint 
teismui, kad tasai juodašim
tiškus jų darbus pasmerkia, 
nes kad apsvaigelis pasimo
kintų iš pasekmių savo neti
kusių darbų, turbut, veltui 
laukti. Kaip ten nebūtų, 
bet mūsiškiams vyčiams ci
vilizuotame Amerikos kraš
te visgi ne vieta. Patarčiau 
keliaut kur gilumon Rusijos 
ir prisidėti prie „tikrųjų ru
sų”, tuomet gal jiems ir sek
tųsi juodašimtiški ekscesai.

Korespondentas.

BELLE VALLEY, OHIO. 
Lietuvių parapijonu 

streikas.
Kaip jau buvo ’’Keleivio” 

skaitytojams pranešta, kad 
čianyščiai lietuviai atsisakė 
mokėt per du mėnesiu savo 
mėnesines mokestis kuni
gui, kuris per Lietuvių Die
ną atsisakė aukaut nuo ka
rės nukentėjusiems lietu
viams.

Kunigas apie tai patyręs 
įniršo ir bandė perkūnus 
nuversti ant „maištininkų” 
galvos. Atsirado bailių, ku
rie pabūgo tėvelio grūmoji
mų, kad ar gims ar mirs jie 
jo neprisišauksią, užsimo
kėjo kunigui ir likosi jo ver
gais. Tik anaiptol ne visi. 
Daugelis lietuvių į kunigo 
apreiškimą, kad ji§ pas juos' 
neisiąs pakol jie neateis pas 
jį ir nepersiprašys (!), at
sakė žemiau sekančiais savo 
užreiškimais. Nematome 
reikalo daryt garbės bei la
bo tam, kas musų mirštan
tiems badu broliams atsisa- 

, ko duot šmotelį duonos, 
i pats jos perpilnai turėda- 
!mas. Taigi sveikai protau
jantis lietuviai sušaukė sa
vo susirinkimą ir nutari 
streikuoti patol, pakol tasai 
dvasiškas tėvas nesupras, • “ -- - - — - ••lis lie-jiems darbuotis kur ten Af- kutini senų metų vakarų kad ne lietuviai jj, bet j 

rikos raistuose, o ne Ame- Į laukiant naujų metų. Į tuvius turi persiprašą
rikos progresyvių lietuvių P.

v •

I

I

tų, kas gali manyti ar sa- valandų laiko. L. Grudzins-
> kienė susirinkusiems avė

TORONTO, ONT., 
CANADA.

Dėl merginų ir dėl dievų.
Nežiūrint, kad karė tiek 

daug jaunų vyrų išskina, 
čionai pas mus, ypač tarpe 
lietuvių, merginos, turbut, 
visgi brangesnės už vyrus. 
Vyrai už jas pešasi, pyksta
si ir patįs save pažemina, 
kad tik gavus merginą. Tū
li man gerai čia žinomi vy
rai kaipo uoliausi laisvama
niai delei merginų atgauna 
dvasią šventą; vienus jų 
merginos nuveda pas tėvelį, 
kad duotų palaiminimą, ki
ti gi kad įtikus merginoms 
pradeda lankyt bažnyčias, 
poteriaut ir prašyt Dievo, 
kad jiems duotų pačią. Tai 
turbut didesnio pasižemini- 
mo iš laisvamanio ir reika
laut negalima.

Kaip jau buvo „Keleivy
je” rašyta, kad nuo tų dva
siškų tėvelių palaiminimo 
nei kokios sau laimės jau
navedžiai negali laukti. 
Tam, kaipo pavyzdis, buvo 
nurodytas faktas iš tūlos 
poros gyvenimo. Visa tai

Fondan.
Sausio 14 d. įvyks prakal

bos, kurias rengia L Ap- 
!švietos Kliubas. Kalbės iš 
į Bostono F. J. Bagočius.

Sausio 21 d. bus suvaidin
tas veikalas, „Gadynės Žaiz
dos”. Pelnas, kokio tikima
si iš to teatro, skiriamas pu- 

> sė L. š. Fondui, antra pusė 
L. A. Kliubui. LSS. namui 
čia surinkta aukų 50 dole
rių.. Visa tai parodo, kad 
Schenectady lietuviai žen
gia progreso ir darbininkiš
ko susipratimo keliu. Taigi, 
lai gyvuoja musų susiprati
mas ir solidarumas.

H. K. Mažiukas.

I

Polemika ir Kritika.
” Keleivio” N.50, kores

pondentas iš Lewiston, Me. 
pasirašęs vardu „Liuosybės 
paukštelis”, rašo kad buk, į 
Lietuvos Dukterų Dr-tės 
parengtą maskaradinį balių 
buvo atėjęs vyčių generolas 
pilnoj uniformoj. Taip, aš 
buvau pasirėdžius vyčių 
generolo uniformoj,, bet ne
su ir niekad nebuvau vyčių 
netik generolu, bet ir nare. 
Kad Liuosybės paukštelis 
nežinojo, apie ką jis rašė, tai 
parodo ir tas faktas, jog sa-

•

pvivb gyvenimu. vi&a vai « . , ~ - - j
yra teisybė, kas buvo rašy- i ko>„Pats. YXC1U
ta, aš galiu tik tiek pridurt,^ susmukime 10 grao- 
kad toji palaimintoji pora padavė sav0- atstau- 
vėl suėjo į krūvą gyventi,
tik tarpininkas turi iš čia į ---- -------tik tarpininkas turi iš čia į Nemano reikalas kalbėti

, __ _____ __ __  _____ , kitur išsikraustyt, idant ne- apie vyčius,, aš tik noriu pa
vaikąs ištraukia kokio tai ardytų šeimyniško žmonių aiškinti, kaip neteisingų ži-
kunigui nepažįstamo para- gyvenimo, 
pijono numerį. Kunigas T ’

nių Liuosybės paukštelis
Lietuviškas dvasiškas tė- prirašė. Jis sako, kad pub-

pradeda šaukti, kad čia įvy- velis, kuris atvyko iš Ame- hka pamačiusi ant baliaus 
ko klaida, kad dešimtinė rikos, vis da besidarbuoja generolą taip pradėjo
priguli ne tam vyrui, bet jo tarp musų katalikų, grąžin- }s
gaspadinei. Gaspadine pri- damas jiems dievus ir vėl- Nikolajevič iš Galin
ėjo ir atidavė savo lentelę, o nius, be kurių jiems gyvent J0^.1 . .??_1S svetaines. Nors 

Iš -1 • labai nejauku. Kuomet čia vycial išbėgo, palaikydami
! siganėdinimo užmiršo, kad anasyk laikė prakalbą K. t°ki kostiumą už jų įžeidi- 
L jis ne klebonijoj, bet svetai- Vaivada ir pasakė, kad žmo- as .ne?$gau ir pasi-

• 1 - , likau svetainėj iki galo. Ar

ko klaida, kad dešimtinė rikos, 
priguli ne tam vyrui, bet jo tarp musų katalikų, grąžin

kunigas turbut iš didelio už
I

nėję tarp žmonių, girdi, 
, „taip širdele, tu išlošei de- ' ~ • . • . • 1 1 V • • •

” Tokiu kunigo nepado
rumu pasipiktinęs matomai

neš neprivalo tikėt į velnius, 
nes jų nėra, musų katalikai 
taip persigando, kad iš sve
tainės išbėgo. Jiems buti- 

,...... _ ..... ... nai reikia velnio, taigi ku-
žinotų kame dalykas Ir neit dievobaimingiausias para- nigeliui pas tokius gera dir- 
kčtu tnnio-arns kurio han- pijonas Šoko prie kunigo SU- va.

mas kunigą ir vadindamas, 
jį taip kaip tik prastuolis 
nesigėdija viešame susieji-1 
me išsitart. Girdi, atiduok, 
šioks ir toks dešimtinę 
anam vyrui, arba kaip ma- 

; tai aš tau tą tavo snukį pa

Toronto žvalgas.

iš jo juoktis, kad jis kaip Ni-

į publikai patiko, mano kos- 
. tiumas ar ne, tai kitas klau- 
. simas, bet skirstant dovanas 
. už navatniausius pasirėdy- 
. mus aš gavau 3 balsus.

Jeigu Liuosybės paukšte
lis butų žinojęs ką rašo, gal 
butų nepadaręs manęs ir vy
čių generolo viena ir ta pa
čia ypata. Nes aš esu mote
ris ir kad nieko bendra su 
klerikalais neturiu, liudija 

, ir mano civiliškas šliubas.
Iš viso ko matosi, kad 

I ! Liuosybės paukštelis nėra 
' buvęs nei ant L D. D-tės 

maskaradinio baliaus, tik 
, rašė ką-nors išgirdęs apie 
vyčius, kitaip butų žinojęs, 
kad vyčių generolo unifor
ma pasirėdė ne jų genero
las, bet visai jiems svetima 
ypata, darydama tai saty
rai

Remianties nežinojimu 
teisybės ir rašyti, tai tokiu 
darbu turbut nieks pasi
džiaugt negali.

Manau, kad šitų kelių 
faktų užtenka, kad nušvie
tus dalyką, ir kad Lewisto- 
no lietuviai žinotų, kaip 

Į Liuosybės paukštelis labai 
suklydo.

Kas ten nebūtų, bet mes 
pirmeiviai turime vengti ne
teisybės net ir savo kovoje 
su priešais. Šitokias Liuo-

SCHENECTADY, N. Y. 
šis-tas iš musų gyveninio.
Čionai lietuvių nedaug te- 

siranda, bet kadangi čia nė
ra ”dušių ganytojaus”, tai 
galima sakyti nors ir mažas 
lietuvių skaitlius gali nu- 
veikt ne menkus darbus.

Vadovaujančią rolę tarp 
musų lošia Lietuvių Apšvie
tos Kliubas, kuris turi savo 
svetainę. Toj svetainėj buvo 
galima laikyt prakalbas, 
koncertus bei kitokius vie
šus susirinkimus, bet nebu
vo galima lošti teatrų dėl 
stokos estrados ir sceneri- 
jos. Kliubo rūpesčiu mūsiš
kiai lietuviai, kad musų kul
tūrai leist greičiau išsivys- 
tyt, šitą kliubo svetainę per
dirbo į tikrą salę, tinkamą 
šokiams, teatrui ir kitiems 
viešiems susirinkimams, i 
Svetainė likos padidinta ir 
gražiai ištaisyta. Tuo tiks
lu buvo surengtas 30 d. 
gruodžio L A. K. balius, j 
Žmonės suaukavo valgius ir _ ________
gėrimus, todėl iš įplaukų už sybės paukštelio suklydi- 
įžangos tikietus pasidarė mas įtikina žmones, kad pir- 
gražaus pelno, kas žymiai meiviai ne teisybę rašo, bet 
palengvina svetainės pertai- ’ 
symo lėšas apmokėti. Vadi
nas, tarp Schenectady lietu
vių gražus solidarumas ir 
vienybė, o taip esant galima 
ir visuomeniškus darbus 
veikti.

Gruodžio 31 d. tasai pats

—— —------ i žinoma, tai peiktinas žmo-
_ . žmoniškumą gaus žingsnis, bet jis išreiš-

skaitome augsciausia dora j-g savo pasipiktinimo jaus- 
įr uz tą dorą stojame kovon. kaip mokėjo. Ir galima 

; sakyt, kad jo užreiškimas: 
; „Nuo šio laiko gana man ei
ti į bažnyčią ir klausyt, ką 
tie sukčiai sako” — yra ga
na išmintingas ir vietoj.

Šitaip iš kunigų darbelių 
žmonės pradeda pažint juos.

Da reikia paminėt vieną 
mūsiškio tėvelio „gerą dar
bą”, kurio pasekmės gana 
liūdnos. Štai pereitą vasa
rą buvo parapijos piknikas. 
Buvo ir kunigas su savo ga
spadine. K. An-čiukąs, jau
nas vaikinas, pradėjo juo- 
kavot su kunigo gaspadine, 
kunigas, turbut, pavydo ap
imtas,, pastvėrė pagalį ir šė
rė vaikinui per nugarą. Vai
kinas norėjo, kad jo tėvai 
trauktų kunigą teisman, bet 
tie būdami dievobaimingi 
kunigo vergai, atsisakė sū
nui pagelbėti. Vaikinas dėl
to pametė tėvus, gyvena pas 
kitus žmones ir tėvui iš savo 
uždarbio neduoda nei cento. 
Dirba ir taupinasi sau pini- Kliubas parengė senų metų 
gus, kad mušeiką kunigą užbaigimui draugišką vaka- 

| patraukus atsakomybėn už rienę. Žmonių susirinko ap- 
sumušimą. r" v

P. Spurgis.

BINGHAMTON, N. Y. 
Koncertas.

Gruodžio 30 d. buvo LSS 
kuopos koncertas ir balius 
Koncertas susidėjo iš trum- į 
po programo. Sulošta juokų 
veikalukas ^Svetimoterystė’, 
sudainuota keliatas dainų 
per „Aušros” chorą ir pasa
kyta pora deklamacijų. Dai
nos nelabai pavyko, ypač 
kada išėjo kvartetas ir už
traukė kožnas savaip..Jeigu

i kvartetas tik tiek gali, tai 
genaus butų nesirodęs pub
likai. Po koncerto buvo šo
kiai ir skrajojanti krasa su 
dvanomis, kurias laimėjo: 
O. šimoliuniutė,knygą „Mo
teris ir Socializmas” ir D. 
Stankevičiūtė, Albumą. 
Kuopa turės kelioliką dole
rių pelno. L M P S A. 23 
kuopa mano surengti pra
kalbas. Kalbėtoja žada 
pribūti M. Račiutė-Herman

iyt užjiš New Yorko.
įžeidimą žmogiškumo jaus- Viską girdėjęs.

, šmeižia savo priešus. Norė
čiau, kad tatai įsidomėtų 
panašus Liuosybės paukšte
liui korespondentai 

Anelė Liaudanskienė.
— 1 • • «•" ■ -i

Tūli mūsiškiai social-re- 
voliucijonieriai sako stovį 
ant klasių kovos sargybos ir 
visai neįstabu, kad mindžio
ja tos klasių kovos prind- 

stus būrelis ir gražiai ir pus.
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mitingą. Tuojaus nutarėm sąjungininkai vos tik kelios
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šit.
— Nosary!

— Tai jus, tėve, naujus

politiką, kurios laikėsi Iva- tu musų klerikalų bandoma, 
nas Baisusis ir Petras Didy
sis.

• _ •

Tą patį apie Lietuvą iš
spausdino nedėlinis ”St. Lo
uis Post-Dispatch” ir dar 
keliatas didesnių ameriko
nų laikraščių.

Kaip klerikalai rūpinasi darbinininkais
IBLKlVIt

I

—Sveikinu, vaike, su nau
jais metais. Tegul panelė 
švenčiausia ir šventas Juo
zapas keravoja tave nuo vi
sokių nelaimių ir nuo blogų 
žmonių, o šventas Mykolas 
su šoble tegul saugoja tavo 
dūšią nuo velnio pagundos.

— Pervėlai, tėve, sveikini 
su naujais metais. Jie be
veik jau ir paseno.

— Nevermai, vaike, pa
sveikinimas neužkenks, kad 
ir per vėlai.

— Bet kurgi tu buvai per
eitoj sąvaitėj, tėve?

— Ne tavo biznis.
— Taip negražiai, tėve, | 

nekalbėk. Jeigu tu sveikini

Ką rašo amerikonų laik 
raščiaiai apie Lietuvą.

šliaužiojančių pasauly y- 
ra viena gyvūnų rūšis, vadi
nama chamelijonais. Toji 
driežlų veislė turi ypatybę, 

1 atsižiūrint į oro permainas, 
keisti savo spalvą: tai išro
do žalsva, tai mėlyna, tai 
rausva ir kt., nors toji me
džiaga, iš kurios chamelijo
nai susideda, nuo to nesi- 
maino

Tasai gyvūnėlis nuolatos 
prisimena man, užėjus kal
bai apie klerikalus. Buda- 

! mi savo asme, turiniu gry
nai atgaleivė srovė, tamsos 
ir žmonių vergijos nešėja, 
ji, žiūrint į laiko ir vietos są
lygas, gana įvairiose forma- 
se rodo savo išorinį veidą. 
Vienose vietose klerikalai 
aiškiai buržuazų reikalus 
reiškia, kitur jie pasirodo 
kai kuriuos ir demokratin- 
gesnius obalsius giną, o pro
tarpiais net darbo žmonių 
draugų kaukę užsideda, nu- 

[ duodami darbo liaudies rei- 
Į kalais rūpinąs. Toji kleri
kalų taktika priguli nuo to, 
kokiai klasei tuo metu tam 
tikroje šalyje Įsiteikus kuni-

Skaitytojai prisiuntė 
mums keliat^ iškarpų iš į- 
vairių amerikonų laikraš
čių, kur plačiai rašoma apie 
Lietuvą.

Manydami, kad lietu
viams bus įdomu išgirsti, ką 
amerikonai žino ir ko neži
no apie musų šalį, įdomes
nį tų straipsnių paduo- 
dam čionai lietuvių kalboje.

"Chicago Daily News”ra- 
šo:
LIETUVOS VIEŠPATIJA 

MATĖ DAUG PER-
MAINŲ.

Karalystė, kuri daug nu- 
kentėjo nuo galingų kai
mynų, vėl gaivinama.

Dabar nuobodi būna są- 
vaitė, jeigu diplomatiškuo
se manievruose nebūna pa
skelbta, jog tautų šeimyno
je gimsta nauja valstybė, 
arba atgimsta sena. Karės 
pradžioje tuojaus buvo nu
mestas nuo sosto prigulmin- 
gas nuo Turkijos sultono E- 
gipto chedivas, o jo vieton 
pasodintas po Anglijos glo
ba Nilo žemės sultonas. Di
dis Mekos šerifas nelabai se- 
nai apskelbė gimusia Arą- į ]ęiu priimdavo ateivius, galimu kuolabiau įsigalėti.: 

!blJ0S Karalystę . 1 eutonų Gediminas pradėjo tą plačią Kadangi paskutiniuoju me-,

Lietuvos istorija prasideda 
tik nuo Raingoldo sunaus 
Mindaugio gadynės. Šis 
valdonas buvo jau užtvir
tintas popiežiaus Inocento 
IV-tojo ir viešpatavo 12 me
tų, pradedant nuo 1251 m., 
tečiaus tikras viešpatijos į- 
steigėjas buvo Gediminas 
(1316—1341), kuris buvo 
panašus jau daugiau į vals
tybės vyrą ir pastatė Vilnių, 
kuris paskui buvo jo sosti
ne. Jisai pirmutinis pradė
jo su Roma tarybas dėl Įve
dimo Lietuvoje krikščiony
bės ir tuomi atsiekė tai, kad 
tūlam laikui pasiliovė kry
žeivių užpuolimai ant Lie
tuvos. Tečiaus, kada atėjo 
laikas didžiam Lietuvos ku
nigaikščiui priimti krikštas, 
tai pasirodė.kad jo prisiriši
mas prie stabmeldystės da
ro tokią Įtekmę ant jo žmo
nių, kad krikšto ceremoni
jos turėjo būt atidėtos.

Gediminas praplatino sa
vo šalies rubežius toli Į pie
tus ir rytus Rusijos lėšomis. 
Pripažindamas gi vakarų 
civilizacijos papročius, kas 

i matyt iš mandagumo, su ko- gų ir jų pataikūnų randama

eit jų bombarduot Prisidė- dienos atgal paskelbė pa- 
jom i kišenius tuščių bonkų šauliui, kad jie atgaivina se- 
ir nuėjom prie salės. Aš su- novės Lenkų Karaliją. Da- 
stačiau visus Į eilę ir ruskai bargi seka atgaivinimas 
sukamandavojau: Raz, dva, Lietuvos.
tri! Bonkos tik tra, tra, tra! Apie Lietuvą, iš katros, 
Aš žinodamas, kad bedieviai kaip telegramos sako, vokie- 
išbėgs žiūrėt, kas čia pasi-' Čiai tikisi gauti 150,000 pi- 
darė, išsitraukiau šoblę ir liečiu Hndenburgo armijai,
laukiu. Ale pasirodė, kad 
tai butą ne bedievių mitin
go, bet policmanų baliaus. 
Matydami, kad bus blogai, 
mes leidomės bėgt. Katrie 
mažiau buvo gėrę, tie pabė
go: kiti papuolėm belangėm 
Aš aiškinau, kad tas atsiti
ko per misteiką. Pasakiau,

Geografijos Draugija savo 
kariškos geografijos biule- 
tine paduoda šitokių žinių:

Kada Lietuva pateko po 
Rusija.

Kuomet 1795 metuose į- 
vyko trečias ir galutinas 
Lenkijos padalinimas, tai

mane su naujais metais ir; kad mes mislinom, jog tai Lietuva, kuri buvo susivie- 
linki man taip daug gero, bedievių mitingas. Ale poli-. nijus su Lenkija jau arti 300 
tai tu buk ir mandagus.

— Aš ir esu mandagus!
cija atsakė, kad no meder metų, veik visa pateko

________________keno mitingas, bedievių ar'Rusijai. Jos plotas tuomet
— Koks čia”mandagumas, bevelnių, bet langų daužyt'buvo toks, kaip Connec-

tėve! Aš klausiu, kur tu bu- nevalia. Sako, čia yra fry 
vai, o tu atsakai: "ne tavo.kontras, ir kas nori, tas ga- 
biznis." Tai yra labai ne h Stingus laikyt. Ir turė- 
mandagus atsakymas, tėve. i°m užmokėt fainą.

__ Tii vaikp nežinai — Tai JUS, tėve, w 
kas yra mandagias. Aš metus pradėjot labai gerai.
* - - - * _ —•_ i__ j x_t— x — Ką tu non tuo pasakyt,tau pasakysiu, kad toks at-| _
sakymas yra visai mandagus vaike . 
valuk tavo klausimo. Tu ne- — As noriu pasakyt, kad 
turi jokio biznio klausti, pradedant naujusįmetus jus 
kur aš buvau per naujus gavot gerą pamoką. Dau- 
metus, ba aš už tave vyrės- g?au langų turbut nedauzy-
nis. Sy!

— Klysti, tėve. Klausti 
nėra joks prasižengimas.

— Jes, tas nėra joks pra
sižengimas, ale tas įžeidžia 
mano katalikiškus jausmus.

— Mano klausimas įžei
džia tavo jausmus?

— Jessa!
— Kaipgi tas gali būt?
— Tu, vaike, žinai, kad 

per naujus metus aš džėloj 
sėdėjau, bet klausi, kur aš 
buvau. Tas reiškia, kad tu 
nori iš manęs pasityčiot, o 
tas ir užgauna mano unarą.

— Pirmą syk aš girdžiu, 
tėve, kad per naujus metus 
tu buvai tokioj šaltoj vietoj. 
Kaipgi tu tenai papuolei?

— Visai nekaltai, vaike. 
Musų blaivininkų susaidės 
prezidentas pasikvietė į sa
vo auzą visą načalstvą, kad 
linksmai pasitikus naujus 
metus. Sukalbėjom visi po 
3 "Sveika Marija", o kada 
dziegorius išmušė dvyliktą, 
tada pradėjom linksmintis. 
Aš, kaipo staršas vyčių ge
nerolas, turėjau į kiekvieną 
prageri ir pasakyt prakal
bą apie tai, kaip reikia nai
kinti visokius bedievius, 
idant gavus musų tautai ne- 
prigulmybę mes galėtume 
įsitaisyti echt katalikišką 
Lietuvą. Vienas iš musų 
kumpanijos pranešė,kad be
dieviai labai organizuojasi 
ir šįvakarą turi kokį ten

8,000,000 metų gyvūnas. 
Kanadoj, Albertas provin
cijoj, prie Baily upės 1914 
metuose buvo atrasti suak
menėję kreidinėse uolose 
nežinomo gyvūno kaulai. 
Daug darbo buvo,pakol eks
pertai surankiojo visus jo 
narius ir sustatė čielą grob
ią. Jie dirbo du metu. Kada 
visi kaulai likos sudėti ir su
varstyti, išėjo baisus milži
nas, kurį dabar atvežė New- 
Yorkan ir pastatė gamtos 
istorijos muzejuje. Moks
lininkai pavadino jį Mono- 
klonius. Jie apskaitliavo, 
kad šitas sutvėrimas vaikš
čiojo po šiaurės Amerikos 
tyrus 8,000,000 metų atgal

O bažnyčios "mokslas” 
sako, kad vos tik 6,000 metų 
kaip Dievas svietą sutvėręs.

Keliaujanti Mokykla.
Kaip jums patiktų arit

metikos mokintis vienam 
mieste, rašyt kitam, o geo
grafijos po visą šalį? Bet 
yra vaikų, kurie tokiom pri
vilegijom naudojas. Jų tėvai 
dirba ant Southern Pacific 
geležinkelio ir turi specija- 
liai pastatytam vagone įtai-

ticut, New Yorko ir Penn- 
sylvanijos valstijos sudėtos 
krūvon, ir apimdavo dabar
tines Kauno, Gardino, Vil
niaus, Minsko, Mogilevo,Vi
tebsko ir Suvalkų guberni
jas. Daug šitos teritorijos 
dabar yra užimta vokiečių 
rytų armijos.

Lietuva, kaipo čielybė, ne
patraukianti šalis. Pagre
čiui tęsiasi girios ir pelkės, 
dirva netinka veik jokiai 
žemdirbystei ir tie 2,000,00 
lietuvių ir 1,300,000 latvių, 
kuriais tas kraštas apgy
ventas, pragyvenimą daro 
sau daugiausia iš bičių,augi
nimo galvijų ir arklių. Tarp 
daugelio upių, kurios plau
kia per tą šalį, paminėtinos 
yra Dniepras , Nemunas, 
Pripetis, Būgas ir Dauguva. 
Kadangi šalis lygi, tai tų u- 
pių tekėjimas nepaprastai 
tingus ir nusidriekia dide
liais raistais.

Lietuviai yra savystovi a- 
rijonų rasės atžala ir ačiū 
pelkėtai (raistingai) savo 
šalies gamtai jie galėjo už- 
laikyt savo tautystę iki šiol, 
nors viduramžių pradžioje 
jie turėjo daug nukentėti 
nuo galingesnių savo kai
mynų užpuldinėjimų. Y- 
pač kardininkai, teutonų ir 
Livonijos ordenų kryžeiviai 
darydavo didelius užpuoli
mus ant puslaukinių lietu
vių, kurie vis dar laikyda
vosi pagoniškojo savo tikė
jimo, kuomet Europa senai 
jau buvo priėmus krikščio
nybę.

Gediminas karalystės įstei
gėjas.

Tarp kitų pasakiškų di
dvyrių pirmutinėse Lietu
vos karėse buvo Raingoldas 
(Reingold—grynai vokiška.

sytą savo vaikams mokyklą, pavardė. Red.), bet aiški 10 metų kalėjimo.

Krikščionybė įvesta 1387 
metuose.

Gediminas turėjo septy
nis sūnūs, kurie po ilgų peš
tynių už vadovystę pripaži
no viršenybę AJgirdui,kuris 
buvo iš visų jų gabiausias.

Algirdo Įpėdinis buvo Ja- 
gaila, Įsteigęs paskui savo 
vardo ir dinastiją. Jisai 
buvo vienas žymiausių aks
tinų Lietuvos galybės pakė
lime. Jisai įvedė 1387 me
tuose krikščionybę ir pasta
tė Vilniuje katedrą priešais 
stabmeldžių bažnyčią. Ap- 
sivedus su Lenkijos kara
liaus Liudviko Didžiojo 
duktere Jadvyga, jam pasi
taikė atsisėsti ir ant Lenki
jos sosto, kur jis priėmė 
Vladislavo vardą. Bet po jo 
mirties tos dvi šalįs vėl tu
rėjo atskirus savo valdonus 
per 100 metų. Abiejų val
džių unija su vienu valdonu 
1501 metuose tikrai buvo Į- 
steigta 68 metai vėliau Liub
lino seime. Nuo to laiko 
Lietuvos istorija paskendo 
Lenkijos istorijon.

Penkioliktojo šimtmečio 
pradžioje Jagailėnų viešpa
tavimas išsiplėtė labai toli ir 
pasiekė Azovo jurę (Šiauri
nių Krymo rubežių), apim- 
damos Kijevą ir Adži Bejų 
(dabartinę Odesą).

Napoleonas Vilniuje.
Kariaujant Napoleonui 

-su rusais,Vilnius buvo fran
cuzų strategijos centras. 
Kada po savo nelaimės prie 
Maskvos francuzų didvyris 
traukėsi atgal, jisai vėl ap- Į 
lankė Vilnių, palikdamas jį 
24 lapkričio naktį visai kito
kioj išvaizdoj. Tai buvo 
1812 metais.

Lietuviai, kaip ir jų kai
mynai rusai ir lenkai, turi 
mėlinas akis ir šviesius 
plaukus.

NORĖJO BŪT ADVOKA
TU, GAVO 10 METŲ 

KALĖJIMO.
San Franciscoj tūlas Wal- 

den buvo patrauktas teis
man už laikymą banko ne 
sulyg įstatymų. Walden pa
sakė, kad įstatymus gerai 
žinąs ir pats bandė būt sau 
advokatu teisme, bet gavo

stovus. Tik per atkakliau
sią darbo žmonių kovą 1906 
metais darbo liaudžiai pavy
ko išplėšti iš valdžios nasrų 
visuotino, lygaus, slapto,be
tarpio balsavimo teises. Bet 
ir iki šių dienų pusė visos 
vastijos piliečių — moterys 
rinkimų teisių dar neturi.

Bet ir toks parlamentas 
Austrų klerikalinei valdžiai 
taip pavojingas, kad karės 
metu iki šio laiko jis nė kar
to nebuvo sušauktas. Ne
perseniai didžiausias parla
mento sušaukimo priešinin
kas, Austrų ministerių kabi
neto pirmininkas grovas 
Štiurgkas**) už begalinį ša
lies varžymą, socialisto Ad- 
lero tapo nušautas.

Kaip austrų klerikalai rū
pinasi darbininkais, jau iš 
augščiau minėto galima nu 
simanyti...

Panašiai tenka pasakyti 
ir apie Vokiečių klerikalus, 
kurie šalies parlamente 
(Reichstage) sudaro galin
gą "centro” frakciją. Nuo 
1879 metų ji vis artinasi ir 
artinasi žemvaldžių (agra- 

{rų) ir fabrikantų-pramoni- 
! ninku (buržujų) reikalus. 
Kaip Austruose, taip ir čia 
klerikalai reikalauja konfe- 
sijonalės mokyklos, kuri, 
artimiausioje kunigų prie
žiūroje, klaikių viduramžių 
dvasioje butų vedama. Pa
skutiniu metu vokiečių val-i 
džia, tarp kitų, nuolatos re
miasi ir klerikalų "centro” 
frakcija, kuri nuo 1895 me
tų visomis keturiomis palai
ko valdžios reikalavimus 
milžiniškų sumų kariume
nės ir laivyno didinimui. 
Tuo budu vokiečių klerika
lai yra vieni didžiausių tie
sioginių šios pasaulio sker
dynės kaltininkų. Ant jų 
sąžinės guli kraujas ir dar
bo žmonių milijonų vargai!

Geri, nėra ko sakyti, dar
bininkų "gynėjai" ir Vokie
čių klerikalai!...

Bet savo "meilės" "žiede
lius" prie darbo žmonių kle
rikalai parodė Belguose. Te
nai jie nuo 1884 m. iki pat 
pastarųjų dienų tebeturi sa
vo rankose valdžios vai
rą***). Klerikalai, kurie 
šalies parlamente grynai sa
vų atstovų turi didžiumą, 
čia visame reiškiasi kaipo 
atgaleiviausia, buržuaziš- 
kiausia partija. Jau nuo 
1886 metų klerikalai ve
da atkaklią kovą su darbi
ninkais ir susipratusių dar
bininkų organizacija — so
cialistų partija. Klaikus 
darbininkų, o labiausia mo
terų ir vaikų pramoninguo
se Belgų apskričiuose nau
dojimas iššaukė čia 1886 
metais sukilimą Liuttiche, 
visuotiną streiką Fleruose, 
o taip-pat visokeriopas riau
šės kituose miestuose.

Klerikalų valdžia sukilu
sius darbininkus žiauriau
siai malšino: daugybė buvo 
užmušta, o darbininkų va
das Anselė įtremtas kalėji
man. Darbininkai reikalavo 
netik jų medžiaginį būvį pa
gerinti — jie reikalavo ir vi
suotinąsias rinkimų teises 
suteikti. Buvo daroma nuo
latinių streikų, nes visa ša
lis baisėjosi tomis sunkio
mis sąlygomis, kuriose pri
siėjo gyventi darbininkams. 
Ir tik 1893 metais, kai šaliai 
gręsė revoliucija, klerikalai 
davė šiek-tiek teisių rinki
muose ir darbo žmonėms. 
Vienok tos teisės kur kas 
menkesnės, negu net tokiuo
se Austruose. Darbo liaudis 
tuomi, žinoma, pasitenkinti 
negalėjo, ir be paliovos rei
kalavo visuotino, lygaus 
slapto, betarpio balsavimų, 
1902, taip-pat 1913 metais 
buvo paskelbta milžiniškų 

1 streikų — ir klerikalai, po 
ninku rinkti parlamento at- aršios kovos, ir čia turėjo

kad ir buržujinio "demo
kratizmo" šydu prisidengti, 
lyginant save prie "kadetų”, 
pradedama jų laikraščiuose 
("Lietuvių Balse", "Rygos 
Garse,” "Vade," v Ateities 
Spinduliuose”) net darbo 
žmonėms prisilaižinėti, tat 
apie klerikalų "darbininkų 
reikalais rūpinimąsi” ir mes 
keletą žodžių tarsim.

Kad aiškiau Lietuvos 
darbininkai suprastų, kaip 
klerikalai jų klase pasigen
da, nors keletą žodžių šiam 
straipsny prisiminsime apie 
tai, kas tuo žvilgsniu kleri
kalų daroma Austruose, Vo
kiečiuose, kame jie ytin di
delę rolę lošia, ir Belguose, 
kame klerikalai yra padėji
mo viešpačiai.

Nesigilinsim toliau į Aus
trų ir Vokiečių klerikalų is
toriją. Trumpam savaiti
nio laikraščio straipsny tai 
butų tiesiog negalima pada
ryti. Antra vertus, pažvel
gus jau į artimuosius mini
mos srovės "žygius", kleri
kalų darbininkų reikalais 
"rūpinimasis" užtektinai 
mums paaiškėja.

Valstybinio bei visuome
ninio konstitucijinių šalių 
gyvenimo centras—tai par
lamentas. Austrų atstovai- 
klerikalai parlamente (Rei
chstage) sudaro šias stam
biausias frakcijas: "krikš- 
čionys-socijalistai" (anti
semitai,) "visų vokiečių su 
sivienyjimas" ir "senče- 
kiai". Austrouse, konstitu- 
cijinėje šalyje, ministerių 
kabinetas gali tik tuomet 
laikyties, kai jam pritaria 
parlamento didžiuma. Tą 
didžiumą, kuria ministeriai 
remiasi, kaip tik minėtos 
klerikalų frakcijos ir suda
ro. Tos klerikalų frakcijos, 
palaikydamos ministerius, 
tuo pačiu jos pastatytos val
džios darbams pritaria ir 
savo statytai valdžiai tuos 
ar kitus žingsnius daryti į- 
sako. Tuo budu, Austruose 
ką daro valdžia — to kaip 
tik nori ir klerikalai O 
kaip valdžia su klerikalais - 
ciesoriais priešaky rūpinasi 
darbininkais — daug nė kal
bėti nereikia. Užteks pasa
kius, kad materijalis, dvasi
nis ir politinis darbo žmonių 
gyvenimas Austruose dar 
vargingesnis, negu tokiuose 
Prancūzuose, Angluose, ka
me valdžia liberalų*) ran
kose.

Austrų klerikalai iki pat 
paskutiniųjų laikų stengėsi 
neprileisti beturčių - darbi-

darbininkams nusileisti. Be 
medžiaginio ir politinio var
žymo, klerikalai, turėdami 
savo rankose valdžia, 
griebė į savo rankas aar 
bę žemųjų, vidutiniųjų, 
. • » • •! • v.

pa- 
ugy- 

„ o 
taip-taip eilę ir augštųjų 
mokyklų. Pinigų toms ku
nigų — jėzuitų globiamoms 
mokykloms laikyti jie, ap
kraudami mokesčiais, ima 
daugiausia iš darbininkų.

Vis dėlto reikia pasakyti, 
kad kuo tolyn, tuo labyn su
sipranta ir čia darbo žmo
nės. Socialistai kas kartą 
daugiau siunčia parlamen- 
tan savo atstovų, gi klerika
lų skaitmuo mažėja. Bet 
dabar jie savo gale naudo
jas ir žmonės darbininkai 
retai kame kitur Vakaruose 
taip slegiami, kaip klerika- 
lėje Belgų šalyje.

Taip tatai "darbininkų 
geru" rūpinasi minėtų šalių 
klerikalai 1

Neminėsiu čia tų šalių kle
rikalų "darbininkų" draugi
jų. Viena, tam reikėtų 
daug vietos pašvęsti, o ant
ra, ir be ilgesnių išvedžioji
mų aišku, kad tos draugijos 
—tai tik Įrankis temdinti 
darbininkų sąmonei ir dar 
stipriau juos turčių replėse 
gniaužti: turint valdžią sa
vo rankose, Austrų, Vokie
čių ir Belgų klerikalai, tik
rai norėdami darbininkų 
reikalams tarnauti, butų se
nai galėję reikiamų refor
mų Įvesti. Jau pats klerika
lų obalsis — ir dabar visų 
klasių gerove lygiai rupin- 
ties (reiškia: vilko ir avies 
reikalus tenkinti) aiškiai 
rodo klerikalų link darbi
ninkų viliugystę. Dar ge
riau tas apsireiškia popie
žiaus Leono XIII encikliko
je.

Jau pats tasai gudrusis 
diplomatas, matydamas 
mirtiną klerikalizmui pavo
jų iš socializmo pusės, tą 
tikrąjį darbo klasės judėji
mą savo laiškuose stengėsi 
kuobjauriausia iškoneveik
ti, kad bent nesusipratusią 
liaudį nuo jo atbaidyti. Dar 
daugiau toj srity pasidarba
vo atkaklus konservatorius 
Pius X.

Apie Lietuvos klerikalų 
musų liaudžiai "nuopelnus" 
pakalbėsim kitą kartą.

*) Liberalai — tai kairysis buržua- 
zų sparnas. Jie artimesni mums, so
cialistams, už klerikalus tuomi, kad 
pripažįsta žodžio, sąžinės, asmens ir 
kt. laisvės, iki tai jų kišeniaus nepa
liečia. Mrks Jrts.

**) Aršus klerikalas. M. J.
**•) Šio karo metu, kad darbinin

kai nebruzdėtų, belgu ministerių ka
binetan tapo pakviestas ir socialstų 
vadas E. Vanderveaids. Mrks Jrts.

(”N. L.”.)

Rusijos juodašimčiai 
vėl subruzdo.

"Tikrųjų rusų" arba, aiš
kiai sakant, juodašimčių 
Centro Komitetas išsiunti
nėjo valščių viršaičiams ir 
raštininkams pasiūlymą ra- 
šyties juodašimčių sąjungos 
nariais ir tverti jos skyrius. 
Pabrėžiama, jog geistina y- 
ra, idant sąjungon butų į- 
traukta kuodaugiausia vals
tiečių.

Sutvėrusiam skyrių dau
giau, negu iš 200 narių ža
dama duoti dovanų 50 rub. 
arba sidabrinį medalį. 
Griebiasi nabagai paskuti
nės priemonės, nes kitaip, 
matyti, nebegali privilioti.

DIDELIS .ŽEMĖS 
DREBĖJIMAS.

Iš Japonijos pranešama, 
kad ant salos Formoza šio
mis dienomis buvo didelis 
žemės drebėjimas, kuris su
naikino 1,000 triobų ir 300 
žmonių. Suviršum 1,000 
žmonių esą sužeita. Miestas 
Nanto veik visas išdegė.



■o i u r n tuno IS NEW yorko, brook-IS AMERIKOS,
Streikas toliau tęsiasi.
Nora jau apie ketvirta da

lis firmų susitaikė su unijos 
reikalavimais (2 vaL ma
žiau į savaitę ir $1.00 dau
giau užmokesties), bet dar 
didžiuma bei didesnės fir
mos nenori taikintis.

Taigi dar reikės toliau 
streiką vestu Unija 54-to, 
58 ir merginų lietuvių, pri
klausančių prie A. C. W. of 
A. 28 d. gruodžio nutarė da- 
pildyti streiko komitetą — 
išrinko iždininką J. Matjo- 
šaitį su $500.00 kaucijos ir 
J. Buivydą iždo globėju.

Taipgi dabar prie progos 
turime pranešti lietuviškai 
visuomenei, o ypač New 
Yorko ir Brooklyno biznie
riams, kurie prijaučia strei- 
kieriams ir be prašymo jau 
suaukavo suviršum $200,00, 
kad laikytumėtės aukavimo 
tvarkos. Siunčiant aukas 
visuomet reikia čekį armo- 
ney orderį išrašyti ant iždi
ninko vardo: J. Matjošaitis, 
133 Roebling Str, Brooklyn, 
N. Y. Bet siųsti ar priduoti 
reikia rašt. A. M. Augunas 
101-103 Grand Str, Brook
lyn, N. Y.

Laiške reikia pažymėti, 
kad auka dėl streikierių.

Streikierių ūpas. — Lie
tuvių streikierių ūpas yra

P-

In. Birtaika Behųa.
”Centralinis” Wilkesba- 

rių komitetas matomai tam 
tik ir yra, kad meluiti ir 
šmeižti socialistus. Anąsyk 
d-ras Šliupas paskelbė dide
lį melą prieš socialistus, o 
dabar tą patį padarė kun. 
Bartuška.

Bartuška paskelbė visuo
se klerikalų ir tautininkų 
laikraščiuose, kad šiomis 
dienomis jis buvęs Wash- 
ingtone pas Raudonojo 
Kryžiaus viršininką ir tenai 
buk matęs Lietuvos Šelpimo 
Fondo pirmininko advokato 
Gugio laišką, šmeižiantį vi
sas draugijas ir komitetus, 
katriems jie, Wilkesbarių 
klerikalai ir tautininkai, nu
tarė siųsti surinktus Lietu
vių Dienoje pinigus. Baltu
šką sakosi turįs ir kopiją to 
laiško, vienok jos neskelbia, 
tik kaip įmanydamas juodi
na drg. Gugį, Lietuvos Šel
pimo Fondą ir visus sociali
stus apskritai, buk šie ardą, 
lietuvių darbą, rašinėja 
svetimtaučiams skundus ir 
tt.

"Keleivio” redakcija turi 
visus dokumentus rankoje 
ir gali pranešti, kad drg Gu- 
gis klerikalų draugijų ir 
komitetų Raudonajam Kry
žiui neskundė ir nešmeižė. 
Jis tik suteikė bešališkų in
formacijų, kurių Raudonojo 
Kryžiaus direktorius 
Bicknell jo prašė.

Kun. Bartuška meluoja.
SOCIALISTAI ATPIGINO 

DUONĄ.
Iš Waukegan, III. mums 

pranešama, kad vietos lietu
viai socialistai padarė kon
kreti darbą — atpigindami 
duoną.

Kadangi visų gyvenimo 
reikmenų kainos pakilo ir 
tebekįla, tai ir Waukegano 
duonos kepėjai-lietuviai no
rėjo pasinaudoti proga. 
Nors pastaruoju laiku mil
tai biskį atpigo, bet duona 2 
centais kepalėliui pabrango. 
Negana, kad didieji trustai 
nesvietiškai visuomenę api
plėšia, dar ir smulkieji biz
nieriai imdami pavyzdį riša- 
si į "trustus" ir kelia savo 
parduodamų daiktų kainas. 
Kepalėlis, neturintis 2 sva
rų, likos 12 centų. Žmonės 
raukėsi, murmėjo, bet ką 
reikia daryt, nežinojo. Wau- 
kegano socialistai atspaus
dino ir išleido lapelius ir su
šaukė viešą susirinkimą, 
kad pradėjus kovą su žmo
nėmis susitarus. Socialistų 
Partijos Lietuvių 125 sky
riaus organizatorius dį M. 
J. Soblickas susirinkusiems 
žmonėms paaiškino, kad ne 
boikotu galima atpiginti 
duoną, bet reikalinga jieš- 
kot tikresnių tam kelių. Nu- 
Todė, kad susirinkime ran
dasi duonos kepėjas, kuris 
apsiima tokia pat duoną, 
kaip kiti parduoda, prista
tyt už 8 centus kepalą: Žmo
nės nudžiugo ir visi pažadė
jo imt duona iš naujo kepė
jo. Naujas kepėjas kepa ir 
parduoda duoną po 8 c. ke- 
palėiui. Seni kepėjai negalė
dami pritraukt jį į savo tru- 
stą, nei jam pakenkti, pama
tę, kad jų biznis smunka, 
nupigino duona nuo 12 ant 
10 c. Bet žmonės perka iš 
naujo kepėjo, ir girdėtis, 
kad seni kepėjai nupigins 
savo parduodamą duona da 
daugiau, o gal ir pradės pa
rdavinėti pigesne kaina ne
gu jų konkurentas, kad tik 
savo konkurentą sunaiki
nus. Lai ir taip būna, 
visuomenei iš to nuostolio 
nebus.

Iš to atsitikimo, rodos, 
visi turėtų pasimokinti, kad 
reikia kovos, kad savo būvį 
palengvinus, bet kovos iš
mintingos, taikant savo Mė
siniam priešui į opiausią 
vietą, ty. į kišenių.

i

pavvzdingas, lietuviai eina,
— j • j *11 v • \T  

Isergėti streiklaužių į New 
Yorką ir kitas miesto dalis 
pagalbon svetimtaučiams.

Areštavimai atsitinka 
tankiai, kur yra žiauri poli
cija. Iš lietuvių jau buvo 
areštuota 12 ypatų.

Pikietninkams patarimai. 
— 1) Niekuomet nevartoki
te fiziškos spėkos atkalbi
nant streiklaužį, bet steng- 
kitės gražumu atkalbinti 
nuo streiMaužiavimo.

2) Niekuomet neišsikalbi
nėti prieš policiją, bet ge
naus paliepimo Mausykite.

3) Nereikia užvesti jokių 
kalbų su policmonais.

4) Nevaikščioti arti dirb
tuvės didelėms grupoms, bet 
kartu po 2-3 ypatas.

Streikas ūmai baigsis, jei 
tik bus gera vienybė.
Presos komisija: — 

' P. Montvila, 
Iz. Jakimavičienė, 
A. Sedekerskiutė.

KUN. WHITE IŠMESTAS 
Iš SOIALISTŲ PARTIJOS.

Šiomis dienomis iš Socia
listų Partijos likos išmestas 
Bouck White, kuris yra taip 
vadinamos ”socialės revo
liucijos bažnyčios” kunigu. 
Kun. White yra daugiau a- 
narchistas, negu socialistas. 
Prie jo bažnyčios andai susi
rinkę įvairių tautų anarchi
stai sukrovė laužų ir sudegi
no ant jo kelias tautiškas 
vėliavas. Kapitalistų spau
da buvo pakėlus dėl to didelį 
triukšmą prieš socialistus. 
Tečiaus ne dėl to socialstai 
išmetė jį iš partijos, bet dėl 
to, kad laike rinkimų jisai a- 
gitavo už priešingos parti
jos kandidatus. Sakoma, 
kad už tokią pat agitaciją 
bus išmestas Tanenbaum ir 
keliatas kitų I. W. W. agita
torių.

NAUJI LSS. VIRŠININ
KAI

Lietuvių Socialistų Sąjun
gos viršininkų rinkimai jau 
pasibaigė. - Į Pildomąjį 
komitetą išrinkta šie drau
gai: Šukys, Stalioraitis,
Bekampis, Jukelis, ir Žoly
nas.

Sekretorium lieka tas 
pats d. Stilsonas.

Pirmuoju”Kovos” redak
torium

d. Vidikas, antruoju—d. 
Kapsukas.

Literatūros komitetan iš
rinkta dd. Baltrušaitis, Sto- 
kienė ir Urbaits.

Visi viršininkai užima sa
vo vietas nuo naujų metų.

VISUOMENES tINIAL 
Pajieškau Petro Vanagėlio, pasiva-

Pajieškau pusbrolio Vincento Ga- 
vielio ir dėdės Karaliaus Paskevi-

__. 5 ciaus, taipgi Jono Babrausko, visi Budinusio Petor Wemeir, taria prieš 5 va?kų Kirsnos Barių

A. Oniunas iš Minersvilės, 
Pa, rašo: "Prisiunčiu 2 me
tams prenumeratos už 'Ke
leivį’ ir labai jums dėkavo- 
ju, kad palaukėt iki šiol laik
raščio nesustabdę. Aš su 
’Keleiviu’ nesiskirsiu, pakol 
busiu gyvas. 'Keleivis’ yra 
tikras darbininkų užtarėjas 
ir labai smagus skaityti. 
Straipsniai jame gyvi ir 
satyra turi gerą skonį. Vėli
nu kiekvienam darbininkui 
užsirašyti "Keleivį.”

L. R. Kazlauskas iš Chica- 
gos sako: ”Pirma apie 'Ke
leivį’ aš tik tiek žinojau, ką 
musų parapijos klebonas 
apie jį per pamokslą pasa
kydavo. Aš esu katalikas ir 
pamokslams visuomet tikiu. 
Todėl aš tikėjau ir 'Keleivį’ 
esant labai nedoru laikraš
čiu, nes musų parapijos kuni 
gas labai jį niekindavo. Bet 
kada kelis numerius paskai
čiau, pamačiau, kad 'Kelei
vis’ geras laikraštis. Jis man 
taip patiko, kad dabar jau 
užsirašau ant kitų metų ir 
nemesiu jo skaitęs, pakol jis 
eis tokioj pakraipoj, kaip 
dabar eina. Aš skaitau ke
turis laikraščius, bet 'Kelei
vis’ man patinka geriau
sia.”

K. Andriunas iš Philadel- 
phijos rašo: "Skaitau visus 
lietuvių laikraščius, bet nei 
vienas man taip nepatinka, 
kaip 'Keleivis’. Kitą skai
tydamas žmogus nuvargstu 
miegas pradeda imti ir nei 
nepamatai, kaip užmiršti ką 
skaitai. Bet visai kas kita 
su 'Keleiviu’. Juo daugiau jį 
skaitai, tuo daugiau pradedi 
gilintis, tuo daugiau prade
da veikti tavo smegenįs. Ir 
dvasia jo tokia patraukian
ti, tokia maloni, ko kituose 
laikraščiuose visai nėra.”

V. S. Malinauskas iš New 
Yorko rašo: "Prisiunčiu ke
turis naujus skaitytojus ir 
linkiu gyventi 'Keleiviui’ 
šimtą metų. Maikiui su tė
vu linkiu kuogeriausios 
sveikatos, nes jiedu pridaro 
žmonėms daug juokų ir dau
gelį išmokina protauti.”

PETRAS VAITEKŪNAS
Studentas

nedėlia* pabėgo iš Philadelnhios, pa- 
siimdams musų automobilių. Auto
mobilius dviem sėdynėm, vadinasi 
"Mereer Raceabout”. Ka* apie jį pra
neš gaus 25 dol. atlyginimo. Jis yra 
linksmaus budo, daug mėgsta apie 
automobilius šnekėti šičia tilpsta jo 
fotografija. Kas pažinsit, praneškit

arba paduokit policijai, nes jis yra 
daug žmonių nuskriaudęs.

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

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

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

Pajieškau giminių ir pažįstamų iš 
Kauno g}ib., Šiaulių pav., ypač 
Novidaičio ir Julio Tamošaičio 
džiu atsišaukti, arba kas juos 
teiksis pranešti.

Petras Strikovskis
Box 4, City Mills, Mass.

Pajieškau savo pačios Alenos Yur- 
ginienės, kuri iš Indianopolis, Ind. iš
važiavo su Antanu Meškauskiu, pa- 
mesdama mane ir paimdama vaiką 7 
metų ir mergaitę 8 metų, taipgi kū
dikį 1^ senumo. Meldžiu jos pačios 
atsišaukti, ar kas žino pranešti

Augustas Yurginas
Box 287, Divernon, III.

Pajieškau savo vyro Viktoro Toii- 
liaus, Kauno gub., Vilkmergės pav., 
Kaniūkų kaimo. Antri metai kaip 
mane palikęs išvažiavo nežinia kur. 
Manai ar nemanai sugrįžti, bet mel
džiu atsišaukti ką turiu daryt su ra
kandais. Mano teta numirė ir prisiei
na rakandus parduot. Taipgi meldžiu 
kas žino jieškomąjį pranešt man jo 
adresą.

Box 88,

Ant 
mel- 
žino

Ona Totilienė 
Tariffville, Conn.

I

Jis dabar keliauja po (vairias lie
tuvių kolonijas, užrašinėja "KELEI
VI” ir kitus laikraščius ir priiminė
ja visokius užsakymus. Todėl kur jis 
atsilankys, galite jam pasitikėt kaipo 
teisingam žmogui ir visokius užsa
kymus jam pavesti.

"KeL” Administracija.

Paj ieškojimai
SKAITYTOJŲ ŽINIAI

Pajieškojimai merginų, pirkimai, 
pardavimai ir kitokie pasiskelbimai, 
nors ir "Keleivis” skaitytojams dy
kai netalpiname. Už tokius pasigar- 
rinimus skaitome po 2c. už žodį 
kiekvieną sykį, arba po 50c. už sykį.

Siunčiant pagarsinimus ir kartu 
kitokius reikalus į Redakciją visados 
rašykit kiekvieną reikalą ant atski
ros popieros, tad visados gausit grei
tesni patarnavimą.

Mainant adresą kutinai reiki* pri
siųst SENA ir NAUJA adresą, kitaip 
laikrašti permainyt negalima 

"Keleivio” Administracija.

Pajieškau pusbrolio Juozapo Bajoro, 
Kauno gub, Čedasų prap, gyveno 
Baltimore, Md. Turiu jam žinių iš 
Lietuvos ir meldžiu atsišaukti, ir kas 
jį žino pranešti.

Feliias Maželis
272 Wallace st, New Haven, Conn.

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

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

Pajieškau dėdės Mikolo Trainiaus, 
Kauno gub, Panevėžio pav, Kupre- 
liškių parap, Žedeikių.kaimo, gyve
no Cherry, III. Aš esu atvažiavus iš 
Lietuvos ir meldžiu atsišaukti, ar kas 
ti Meldžiu atsisaukt, ar kas žino 
pranešt

Veronika Kimontienė
105 West Main st, St Charles, III.

Pajieškau brolio Jono Petrulio, 
Kauno gub., Panevėžio pav, Kupiš
kio parap., Miliūnų sodžiaus, gyve
no Bridgeport, Conn. Meldžiu atsi
šaukt, ar kas žino apie jį pranešt 

Marijona Petrulytė-Dauniunienė 
Box 40 E. Arlington, Vt

Pajieškau brolio Kazio Zongaitos 
ir giminaitės Antaninos Zongaitės, aš 
esu Kauno gub. ir pav, Pigainių so
džiaus, Eiriogalos parap. Meldžiu at
sišaukt

Vladas Zongaita
604 Harrison st, Springfield, Ohio

esu Kauno gub. iš Panevėžio miesto, 
ką tik atvažiavęs į Ameriką. Turiu 
visiems daug svarbių žinių ir meldžiu 
atsišaukti.

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

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

Rozalija Viktaravičienė 
1544 Broadway Avė., Grand Rapids, 

Mich.

Pajieškau Adelės Mikėčios, Kauno 
gub., Siurpiškių sodž., girdėjau, gy
vena Lynn’e ar Worcester, Mass. Tu
riu svarbų reikalą ir meldžiu jos pa
čios ar kas ją žino atsižaukti.

K. Baranaaakas
29 Middlesez st., Haverhill, Mass.

Pajieškau draugo Jono Žukausko, 
Vilniaus gub., Trakų pav., Butrimo-Pajieškau draugo Jono Ruonio, ____  _ _ .___ _________

Kauno gub, Panevėžio pav, Pinavos nių valsčiaus, česaukos kaimo, gyve-
valsčiaus, Stačiūnų kaimo. Jo pa- no Chicagoj. Jo paties ar kas jį žino 
ties atsišaukti ar kas jį žino meldžiu meldžiu atsišaukti.
_________T_____________________________________________________________________________________pranešti.

Felix Palilion
30 Hazel st, Binghamton, N. Y.

Jonas Sakavičius (4)
786 Bank st, Wat*rbury, Conn.

Pajieškau brolio K. Skaizgirio, Su-
Pajieškau savo gimimų ir pažįįs- valkų gub, Naumiesčio pav, Šintau- 

amų draugų ir draugių Suvalkų tų parap, Gaisruo kaimo, prieš du 
gub., Mariampolės pav. ir parapijos, metų gyveno 
Meldžiu atsišaukti. (8) i svarbų reikalą

Franas Požėra • A.
S. T. L. Co, ,

tarnų draugų ir draugių Suvalkų
gyveno Muncie, Ind.' Turiu 
reikalų ir meldžia atsišaukti. 

A. Skaizgiria 
Ontanagon, Mich. Cross Saak.

kaimo. Turiu svarbų reikalą ir mel
džiu atsišaukti.

J uozas Paškevičius
903 N. Chestnut st, Kewanee, Dl.

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

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

Pajieškau švogerio Kazio Stepulai- 
čio, šviesaus gymio, apie 26 metų 
amžiaus, prieš 6 metus gyveno New 
Yorke. Jo paties meldžiame atsi
šaukti, ar kas žino teiksis pranešti, 
už ką busime labai dėkingais.

M. ir A. Budrevičiai
Comm & 36th Sts., Anacortes, Wash.

Pajieškau dėdės Kazimiero Kamin
sko Igliaukos parapijos, taipgi sesers 
Magdalenos Mozurukės šiauliškių
kaimo, ir Marės Stankevičiūtės Joda- 
raičio kaimo. Visi Suvalkų gub., Ma
riampolės pavieto.

Baltramiejus Glaveckas 
16*18 Spruce Ct., Sheboygan, Wis.

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

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

Pajieškau L. Barniaus, prieš 3 me
tus gyveno St Louis, Mo. Turiu svar
bų reikalą ir kas apie jį žino malo
nės pranešti arba jis pats lai atsi
šaukia.

Thos Mitkus
165 Ferry st., Newark, N. J.

Pajieškau giminių ir pažįstamų 
Vaclovo Kimonto ir Kazio Kantauto, 
aš esu Kauno gub., Josvainių parap. 
Malaikonių kaimo Meldžiu atsišauk
ti ar kas žino pranešti.

J. Savai
1063 Meadbury Avė., Detroit, Mich.

Pajieškau švogerio Mikolo Daukan
to ir savo pusseserės Kristinos Sto- 
naitės, kuri prieš 4 metus gyveno 
Pittsburge. Kas juos žino malonės 
pranešti arba jie patįs lai atsišau
kia.

Elzbieta Balčiūnaitė
85 Webster st., Montello, Mass.

Pajieškau Antano Petkaus, Jono 
Ziko iš Saukienų parap. Domininko, 
Jono ir Marijonos Stupinų iš Kuršė
nų. Taipgi Juozo Malinauskio, su 
kuriuo kartu keliavom Amerikon. Vi
sų meldžiu atsisaukt.

A. B. Andrusko 
2224 Pratt st., Philadelphia, Pa.

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

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

Pajieškau Prano Antanavičiaus, 58 
m. amžiaus, pirmiau jis gyveno Šhe- 
nandoah, Pa., apie 25 m. jis išvažiavo 
į Washingtono valstiją ir nuo to lai
ko nieko apie jį negirdžiu. Jis paei
na iš Suvalkų gub., Naumiesčio pav., 
Griškabūdžio gmino, Spavinių kaimo. 
Kas apie jį žino meldžiu pranešti.

Vincas Antanavičia, (1)
273 Willbur st, Scranton, Pa.

Franas Montremas Kauno gub., 
Telšių pav., Gadunavos valsčiaus, Ba- 
lenėlių kaimo, palikęs savo moterį 
Antaniną Navarėnose ir negaudamas 
iš jos jokios žinios šaukiasi prie sa
vo giminių ir pažįstamų, gal kas turi 
apie ją kokią žinią, malonės pranešti.

Franas Montremas, (52)
2173 Lafayette avė., Detroit, Mich.

Pajieškau pusbrolių Motiejaus ir 
Adomo Vaičiūnų, taipgi pusseserės 
Alenos Mickiutės, visi Suvalkų gub., 
Mariampolės pav., Mikališkės valsč., 
Jestreikių kaimo. Meldžiu atsišauk
ti (52)

Elzbieta Vaitkevičiūtė,
509 So. Paca st, Baltimore, Md.

Pajieškau brolio Juozapo Galinaus- 
ko, dirbom kartu anglių kasyklose 
Pittsburgh, Pa. ir jau antri metai ne
gaunu jokios žinios. Jis pats arba 
kas apie jį žino malonėkit pranešti 

Benediktas Galinauskas, (1)
262 4th str„ So. Boston, Mass.

Pajieškau švogerio Kazimiero Ra
čkausko taipgi kitų savo giminių ir 
pažįstamų, Kauno gab., Šiaulių pav., 
Užvenčio parap. Meldžiu atsišaukti 

Antanas Stankus, (52)
15 Millbury st, Worcester, Mass.

Pajieškau brolio Juozapo Toleikio, 
Kauno gub., Raseinių pav., Švėkšnos 
parap. Simplių sodos, gyveno Mon- 
treal, Canada. Meldžiu kas jį žino 
pranešti. (52)

Jonas ToleDds,
2 Foyle st, Worcester, Mass.

Pajieškau pusbrolių Juozapo Drun- 
gilos, taipgi Antano, Frano, Stepono 
ir kitų pažįstamų iš Kauno guberni
jos. Meldžiu atsišaukti šiuo adre
su: (52)

Steponas Albikis,
22 Marchand avė., Montreal, Canada.

Pajieškau brolio Jono Gnezo, kas 
apie jį ką-nors žino meldžia man pra
nešti už ką busiu labai dėkingas, arba 
jis pats jei da gyvas lai atsišaukia.

Povilas Gnezo, (52)
So. Porcoupine, Ont Canada.

Pajieškau giminaičio Antano Pa- 
niškio ir taipgi draugų ir pažįstamų. 
Aš esu Suvalkų gub., Seinų pav., 
Krosnos gmino, Vidugirių kaimo.

Simona* Misukevičius, (1)
680 N. Riverside strM

Pajieškau Petro Daugo,pirmiau gy
veno So. Bostone; yra labai svarbus 
reikalas jam pranešti, todėl kas api* 
jį žino, malonėkite priduot jo adresą 

St Danilukas (3)
83 Hanover St, Boston, Mass.

Pajieškau brolio Karolio Guzevi- 
čiaus, Kuršės gub, Bauskos pavieto, 
Bruknės valsčiaus, jis pirma gyve
no Chicago, III. Kas apie jį žino, 
malonėkite pranešti. (3)

Jonas Guzeviči* 
1909 Abby St, Cleveland, Ohio.

Pajieškau švogerio Cipro Mickevi
čiaus ir jo žmonos Marės, Vilniaus 
gub, Trakų pav, Užuguosčio parap. 
Meldžiu tuojaus atsišaukti. (2)

Jieva Nauskunienė 
17 Morton St, Boston, Mass.

APSIVEDIMAI

PARSIDUODA NAMAS trim M> 
mynoms, 12 kambarių, rando* **iB 
apie 300 dolerių i metus, prekė 
31,400. Viskas garai įtaisyta, toiletai 
ant žėdno flooro. Tik 300 imakM. * 
likusius ant lengvų išmokeačių. D** 
sihnokit pas (S)

Juozų Mauručaitj
71 Baxter St, So. Boston, M—.

GIMINIŲ tINIAL Mirt Mikoloj 
švagždi*, 55 metų vyras. Paėjo ii 
Viduklės kaimo, Rasenių pav^Kao- 
no gub, palikdamas draugystėje s*- 
vo posmertinę. Giminės malonia 
kreiptis prie dr-stės, prisiuneiant 
savo afiedavitas (paliudijimus). (S) 

Simono Daukanto Dr-tė
B0X 188, Johnson City, m.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 19 iki 23 metų amžiaus, laisvų 
pažiūrų. Aš esu 23 metų, inteligen
tiškas. Mylinčios gražų šeimynišką 
gyvenimą lai atsišaukia, prisiųsda- 
mos savo paveikslus. Atsakymą duo
siu kiekvienai. Vaikinų prašau ne- 
rašinėti. (2)

S. Yuškus,
Sta 12 BOX 479, Lavvrence, Mass.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nežiūrint kokių ji butų tikėjimiškų Į 
įsitikinimų, ne senestnės 40 metų. 
Norinčios turėti gražų šeimynišką 
gj'venimą malonės atsišaukti, prisiųs- 
damos savo paveikslus. Iš Cnicagos 
apieilnkės turi pirmenybę, nes galiu 
ypatiškai pasimatyti. Aš esu 28 me
tų amatninkas. Uždirbu gerai.

Joseph Jankowski
4622 S. Marshfield Avė., Chicago, UI.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 18 iki 22 metų amžiaus. Aš esu 
22 metų, mašinistas ir gerai uždirbu. 
Meldžiu atsišaukti prisiunčiant savo 
paveikslą. Platesnes žinias suteiksiu 
per laišką.

John Pažėra
S. T. L. Co., Ontanagon, Mich.

REIKALAVIMAI
REIKALINGA MOTERIS AR

MERGINA namų darbui, be skirtumo 
amžiaus. Duodama kambaris ir al
ga. Turi pagelbėti žuvų pardavimo 
biznyje. Kropki tės šiuo adresų:(2) 

J. A. Navickas
Foot of Kensington Avė., Lake 

Calumet, Chicago, I1L

Reikalinga gaspadinė namams ap
žiūrėti ir pridaboti 4 vaikus. Vaikai 
jau dideli, jauniausias 3 metų. Mo
teris, kuri nori turėti gerą vietelę 
malonės atsišaukti.

S. J. Yukna
88 Vine st., Brockton, Mass.

REIKALINGAS BUČER1S į Koo
peratyvišką krautuvę. Mokestis at
sakančiam vyrui labai gera. Atsi
šaukite pas

J. J. Versiackas ( f)
37 Portland St., Cambridge, Mass.

PARDAVIMAI.
PARSIDUODA 60 akrų žemės 

Wisconsino valstijoj su visais gyvu
liais ir padarais, budinkai geri, ver
tės 32,000, 2 arkliai, 4 karvės, 7 te- 
liukai, 3 kiaulės, 35 vištos, ketveri ra
tai, 30 tonų šieno, 40 akrų išdirbtos 
žemės ir 20 akrų miško. Atsišaukit 
ypatiškai vakarais.

IZIDOR RUMCHAKS
3254 Lowe avė., ant antrų lubų, 

CHICAGO, ILL.

PARSIDUODA Studija vienoj 
garsiausių lietuviškų kolonijų Massa- 
chusetts valstijoj. Vieta gerai įtai
syta ir fotografinis biznis išdirbtas. 
Niekur fotografas neras geresnės 
vietos. Parsiduoda pigiai, jei greit 
bus nupirkta. Kreipkitės adresuojant 

St. Michelson, (52)
255 W. Broadway, So. Boston, Mass.

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

milijų namas apačioje štoras, vienas 
3 familijų namas, taipgi apačioje 
štoras ir ant 2 ir 3 familijų namai 
puikiausio styliaus. Viskas turi bū
ti parduota sykiu ir greitai, nes savi
ninkas dėl tūlų priežasčių išvažiuo
ja į kitą šalį. Tos visos propertės 
kainuoja $23,000, tai nepaprastai pi
gus pirkinys, nes randos neša 3230 
į mėnesį, o į metus $2,700, randa gali 

i būt ir pakelta iki $3,000.
Be to parsiduoda Barberšapė ir 

Bekemė lietuvių apgyventoj vietoj. 
Dėl platesnių žinių ir kainos kreip
kitės pas (3)
J. A. KUKENIS REAL ESTATE 

819 Bank SU, Waterbury, Conn.

KUR MEDŽIAI, KVIETKOS—TEN 
IR SMAGUMAS.

Mes turime priauginę geriausių 
skiepssų ar medžių ir kvietkų, ir no
rime surast žemę jiem lig pavasario 
Lietuviai, kurie turite žemės sklype
lį ar namelį patariu jums apsodint 
musų medžiais ir kvietkom sekantį 
pavasarį, o pamatysit, kad jums gy 
venimas bus kaip rojuj. Nedaug 
kaštuos. Ko norit, to galit gaut pas 
mus. Meldžiu užsisakyt iš anksto,nes 
vėliau gal būt pervėlu. Aš norėčia 
turėt antrašus visų lietuvių Ameri
koj, ir busiu dėkingas už prisiuntimą 
savo antrašo ar pažjstmų.

W. B. DEBĘ3 (2)
Oakland Nnrseries, Manchester.Conn.

Pajieškau pusseserės Antaninos 
Kodičės. Ji ištekėjus, bet vvro pa
vardės nežinau. 3 metai atgal girdė
jau, kad ji gyveno Chicagoj. Pajieš
kau taipgi pusseserės Julės Kvederai- 
čiutės, po vyro Pukienės; girdėjau, 
kad gyveno Philadelphijoj. Abidvi 
Kauno gub., Panevėžio pav. Kas apie

Tikros Lietuviškos 999 
Trejos Devinerios.

Yra tik dabar pargaben
tos iš Rusijos ir sudėto* 
pagal Dr. Gruning re
ceptą. Susideda iš švie
žių 27 gatunkų Šaknų ir 
vaisių turinčių didžiaudą

įtekmę gydyme įvairių ligų. Kaina 
50 centų pakelis su prisiuntimo.

Galima siųsti stampomis arba įvy
nioję tvirtai į popierą 50c. įdėję į gn- 
rą konvertą. Adresas:

Reikalaujame Agentą. (T)
THE LITHUANIAN MAIL OROER HOUSE 

3343 So. Halsted st,
Chicago, DL

Mokinkis siut Czebatis
; IR UŽDIRBK AUGŠTAS ALGAS.
j Mes išmokiname minėtą amatą no* 
pradžios iki galui. Kreipkitės ypatta 
kai arba rašykite. (1-7)

GOODYEAR SHOE SCHOOL,
146 Court st, Brockto*. M***.

DABAR ORAS SLOGIN- 
GAS. GERIAU NUSI

PIRK BARSUKĄ.

CASCARAgąUININE

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

Gaunamos bile aptiekoje.

Aš Alena Kostovski, paari- 
dau visai publikai akyse.

Kas taane išgelbėjo nuo 
čių ligų? Salutaras Bitteris. 
per praeitus 4 metus buvau vo* tih 
gyva. Aš kentėjau nuo nevirinta* 
pilvo ir dispepsijos. Mažai tegalėda
vau valgyti ir suvalgytas maistas su
teikdavo man daug nesmagumo — at
siliepdavo skilvyj skausmai, rėžtas^ 
gargimas vidurių. Diegliai rnimda 
vo po krutinę, šonuose ir lt išimi** 
Niekus aš negavau pagalbos dėl aave 
sveikatos. Bet kada aš pradėjau ita 
kalanti Salutaras Bitteris ir Salota 
ras, Regulaatria, dėl moterų, prata 
f0.?8™ svrivrigyti b
dirbti, pasidarė smagu viskas. Ba 
6 mėnesius aš savo paveikslą nebesu 
liu pažint ir palikau laiminga nauta 
dama Salutaras Bitteria. Kaina fU9E 
Galima gauti goresniuose saliams*** 
ir aptiekoee, o kur negalima gautK 
kreipkis pas: (fį

SALUTARAS CHEMICAL IN8T.
žolės nuo visokių blogumą.

1709 S. Halsted St, T*L n—» 1411 
P. J. BALTRŪNAS, Prot

Chieage, I1L
Šitą apgarsinimą turėtų penkta 

tyt kiekviena*, išsikirpt ir p—*****

Buk pardavėju.
Mes išrriokysim jumis prekystė* ir 

anglų kalbą. Jus dirbdami šapo j, 
būdami savo namuose galėsit išmok
ti pardavėju ir uždirbti 330.00 į są- 
vaitę. Prisiųskit štampą gausit pa
aiškinimą kaip galim* išmokti. (5)
MONTELLO CORRES. SCHOOL,

Montello, Mas*.

Ar uždirbi $20 į savaitę?
Jei ne, tai prisiųsk savo vardą, • 

mes nusiųsim jums paaiškinimo*, 
kaip uždirbti daugiau. Naujausio lft» 
radimo SAULES .ŠVIESOS LEMPA 
parsiduoda kiekvienoj auzoj iš pins* 
pamatymo. Agentai gaus išmėgta 
mui per 14 dienų DOVANAL Rašyk 
artimęsnėn vieton. įdėk m—Ir—

MASHKEN SP. CO, (1-7) 
4456 S. Hermitage avė, Chieaga, DL

A. ZLATKU8,
559 Garfield avė, Valparaieo Iaštamu 

WASILIAUSKAS, '
1525 8. West St, ... Reckfoed, DL

VAKARINE ČEVERYKŲ 
SIUVIMO MOKYKLA.

Reikalingi žmonės išsimoktanta 
siųti čevsrku*. Mokinama "perfora
vimo,” "eilotėinimo,” knypkeakyM* 
siuvimo, "skaivinimo,” vemptam*, 
"faksinimo,” peredkų stičinimo Ir vi- 
sų dalių siuvimo. Mokina patyru 
amatai akai-mokyto jai. (4-Tj

Jurgis:— Baltrau, kodėl 
tavo nosis tokia buka?

Baltrus:- Tikrai nežinau, 
bet manau, kad dėl to, kad '» w«hingtonstr,

J -...................................- — - ....................................... HAVERHILL, MAJML
Viršutinės labos. Lekcijos T 

iki 9 vakar*.

’ Paulina Aukštikainiutė (8) jos nekaišiočiau į kitų rei-
% Kaiser & Boasburg, f , t

Canada. East Windsor Hill, Conn. kaiUS.
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HOMORISTIKA
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balsų — lyg juoko, ironijos, 
verksmo ir keiksmo, vienu 
žodžiu miesto gatvių varija- 
cija, kokios nesukomponuo
tų nei musų garsusis dievo 

i muzikantas Baronas, įkvėp- 
tas Pittsburgo plieninio tru- 
sto fabrikų muzika.

Nepatiko man tas negir
dėtas giedalas ir aš nuėjau 
sau, mąstydamas: Nejaugi 

i musų draugai rengia tokius 
pokilius?

Ex draugas.

KNYGOS
"KELEIVIO” SPAUDOS—

Amerikos "Macochas” arba kaip ka. 
Schmidtas supiaustė merginų Ona 
Aumuller. Knygelėj surinkti visi 
rūmų kurie buvo prirodyti teisme, 
naudinga perskaityt kiekvienam 10c

■t Sy

n
Pokilis pas draugą Petrą.

ra

III. Išvedimų patvirtinimai.
IV. Pirmoji Kryžeivių Karė.
V. Antroji Kryžeivių Karė.
VI. Trečioji ir sekančios kryžeivių karės.
VII. Kryžeivių karės su Krikščioniais ir

ši)(E“ Šh
i t 
it 
i t

I
J. MATHUS 

Geriausias Lietuvio 
SALONAS IR RESTAURACIJA 
Sveiki geriausios rųšies gėrimai 
ir užkandžiai. Patarnavimas prie

lankus.

Parankiausia Lietuviška užeiga.
J. MATHUS

342 Broadvay, So. Boston, Mass.

>

(a

di- Materij alistiškas
Istorijos
Supratimas

• i
i -
ii
< f w _
. į randasi lietuvis aptiekorius.

APTI'EKA
Teisingiausia ir Geriausia 
Sutaisom Receptus su 

džiausią atyda, nežiūrint ar iš u 
Lietuvos atvežti ar amerikoniški ’'
Gyduolių galite gauti, kokias tik $: 
pasaulije vartoja, taipgi visados L 

1 EDVARD DALY, Savininkas H
18 Broacway, So. Boston. H 

5 > Galite reikalaut ir per laiškas, > ■ ; į o mes per ekspresų gį duoles at- ■ r 
’; siusime. įf

Sielos baisau J. B. Smelstoriaua 
eilės. Knyga didelė su gražiais pa
veikslais, popierą ir spauda graži, 
poezija užimanti......................  7Se
Ta pati knyga gražiais apdar. 1.00

Dievo žmogus. Labai užimantis ir 
naudingas papasakojimas iš dar

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

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

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

TRUMPI IR AIŠKUS STRAIPSNELIAI 
PKOLET .YRIŠKOSIOS F1LOZOFUOS.TeL: 2787-J.

Dr. David W Rosen 
Kalba Lietuviškai, Lenkiškai, 

Rusiškai ir Vokiškai. 
GYDO VISOKIAS LIGAS.

Valandos:
Nuo 8 iki 10 ryte. Nu 

2 iki 3 dienų, nuo 7 
8 vakaro.

321 HANOVER STREET, 
BOSTON. MASS.

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

KAS GIMDO PASAULYJE VISOKIUS 
BAISIUS NUOTIKIUS.

M. GALLIVAN CO
Užlaiko geriausį

EL1Ų, VYNĄ LIKERIUS IR 
KITOKIUS SKANIUS 

GĖRIMU.
Taipgi ir geriausio tabako Cigarų 

Meldžiame užeiti, o visados 
rasite gražų patarnavimų.

362*366 2nd st., So. B* štai

Daktaro patarimas.
"Gyduolės tau nieko ne

gelbės,” tarė gydytojas ligo
niui. ”Viskas, ko tau rei
kia, tai visiškai permainyti 

'gyvenimą. Išvažiuok iš mie
sto kur i ramią vieta lau- 
kuose kokiam mėnesiui lai- .'SS
ko. Anksti gulk, valgyk j 
daug byfštiko, gerk kiek tik I 
gali šviežio riebaus pieno ir 
rūkyk ne daugiaus kaip po 
vieną cigarą į dieną.’’

Praslinkus mėnesiui, ligo
nis atėjo pas daktarą tary
tum naujas žmogus. Dak
taras nemažai nusistebėjo 
ir pagyrė jį gerai išrodant.

”Taip, daktare, tamstos 
patarimas mane atnaujino. 

| Aš anksti guliau ir viską 
'taip dariau, kaip buvo pri- 
! sakyta. Bet, daktare, tas 
rūkymas kasdien po vieną 
cigarą, kaip tamsta man lie
pei, tai išpradžių ko dusios 
neišvarė, kol pripratau. Tai 
nejuokai pradėti rūkyti 
esant tokiame blogame pa
dėjime.”

t

Bevaikščiodamas gatve 
pykau ant to miestinio 
triukšmingo gyvenimo ju
dėjimo — vežimų ratų ir 
kaustytų arklių kanopų bil
desio, ant ,to skubaus ir 
nepaisomo kur kas savo 
žingsnį stato miestelėnų ėji
mo. Užsimąstęs ką tik ne
atsiguliau į nešančios vieną 
kūdikį ant rankų moteries 
stumiamą kita ranka veži
mėlį su mažu kūdikiu, kuris 
po mano kūno švara kažin 
ar nebūtų susiplojęs, dėlto 
gana persigandęs smarkiai 
atšokau į šalį visai nepatė- 
mijęs kaip savo stipria alkū
ne nutrenkiau nuo šaligat
vio panelę, kuri skubinai ėjo 
į užpakalį žiūrėdama ar 
daug žmonių žiuri į jos nau
ją kepurę.

Kad išvengus daugiau pa
našių nelaimių, pasukau į 
siaurą gatvelę, kur vaikščio
ja tik tokie kaip aš užsimer- 
kėliai- Štai pro mane smar
kiai praėjo jaunas skrybėlę 
ant pakaušio atsimetęs mik- 
lakojis vyriškis. Suspėjau 
vien pamatyt jo sudėtas 
švilpavimui lupas ir aštriai 
raudoną kaklaryšį mosikuo
jantį ant išpustos krutinės. 
Žiuriu jis eina ten, kur sto
vi vežimas prikrautas ber- 
tainių alaus, kuriuos stip
rus alininkas ima iš vežimo 
ant savo sprando ir neša jas 
į namus.... Žiuriu eina būrys 
žmonių garsiai ir linksmai 
šnekančių. Klausiu,kas atsi
tiko, kad neša alų — rady- 
nos, krikštynos, pakasynos 
ar vestuvės?

— Nė tas, nė kitas — atsa
ko man vienas praeinančių 
pro mane vyrų.

— Tai kas gi ? — klausiu.
— Ar da ir to nežinai?... 

Pokilis. Draugas Petras 
surengė pokilį, o jis miega- 
lis, mat, nežino — pakolioja 
mane šnekus praeivis.

Ir nuėjo sau, o aš stoviu 
ir mąstau: kas gi tas pok- 
lius, ar pykulis — nežinau. 
Toks žodis man negalėjo 
priminti nieko kito kaip tik 
kokį tai piktą sutvėrimą.

Stovių ir mąstau. Nieks 
neišeina. Einu artyn to na
mo, gal akimis pamatysiu 
ką tokio, kas pagelbėtų man 
išrišt mano galvosūkį.

Žiuriu, nieko nesimato. Ir 
alininkas jau nuvažiavo sau 
savo keliu.

”Pilk, pilk, 
ną!” 
mano galvos spieglus priki
męs sopranas.

Kas gi čia?! užrietęs aug- 
štyn galvą, bežiopsodamas 
dairausi aplink, bet nieko 
nesimato, tik balsas iš augš- 
tai storu basu atsako:

”Vai liuli, vai liuli, pijany- 
cia, pilną!”

Supratau. Pilk pijanyčia 
pilną — vai liuli, pilną... Va
dinasi čia ne pykulis, bet 
vaišės! Linksmos vaišės. 
Tuoj sopranui ir basui pri
tarė įvairiausi tenorai, ba
ritonai, altai, kontr-barito- 
nai, inter-mezai ir visoki ki- 
toki balsai, kurių nei užvar- 
dint nemoku. Negalėjau 
sau įsidomėti nei kokia tai 

eliodija, nes mano 
skambėjo tik koks 

mišinys įvairių

pijanyčia pil- 
suskamba viršui

I

buvo meliodija, nes mano 
ausyse Li
tai keistas

I

I

Kautskj parašė Z. Aleksa. Kiek
vienam darbininkui, kuris nori pla
čiau suprasti dabartinį surėdimų 
reikėtų tų knygų perskaityti .. 10c

Nihilistai arba užmušimas caroAlek- 
candro 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 protėviai vogda
vo sau žmonas, paskui pirkdavo, 
motinos parduodavo savo dukteris. 
Dasižinosi, kad vyrai turėdavo dau
gelį pačių, o žmonos po kelis vy
rus. Labai užimanti knyga. Su pa
veikslais ............................................35c
Ta pati apdaryta .........................50c

Žmogaus išsivystymas. Kaip ir iš 
kur atsirado ant žemės žmogus? 
Išsivystė iš beždžionės 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 ............................. 35c
Ta pati apdaryta.........................50c

(Iš ”T. J.” )

Valkatos liogika.
— Ar negali, tamsta, iš

mesti man koki dešimtuką?
— Ne!
— Aš nuo vakar da neval

gęs.
— Ką gi aš kaltas?
— Duok man dešimtuką!
— Negaliu, neturiu pini

gu
— Neturi pinigų?
— Sakau, kad ne.
— Tai kodėl, po velniais, 

tu naini dirbti?

Revoliucijos giesmės. Knyga dide- 
i lio formato, su gaidomis (notomis 

sutaisyta ant 2-jų, 3-jų ir 4-ių bal- 
; stų. Lengvos mokinimui. ............35c

Kaip senovės žmones persistatydavo 
sau žemę. Labai žingeidus senovės 
filozofų daleidimai apie musų žo- 

j mes išveizdų. Su paveikslais. .. 10»

Per skylę ir Panelė šv. Sasnavoje. 
Dvi juokingos ir karto pamokinan
čios apysakos ................................. Kk

Redakcijos atsakymai.
Pelėdai.

neapsimoka nei kalbėti. Jie 
ir be to išnyks kaip žydo 
bitės.

Joseph Milevsky, (Toron
to). — Tamistos eiles apdir-. 
bę prie progos įdėsime.

Trentoniečiui šnipui. — 
Perdaug asmeniški dalykai. 
Nedėsime.

A. G. štukui. — Tamistos 
eilių skiriamų panelei M. A. 
K. nedėsime. Geriau pasiųs
kite jai laišku, ne per 'Kelei
vį”.

Ten buvusiam (Mahanoy 
City). į— Delei to, kad kore
spondentas nepaminėjo dvie 
jų lošėjų vardą jūsų atsaky
mo W. G. M-ui nedėsime. 
Tai mažmožis. Jei rašote, 
kad ne panelės Mercaičiu- 
tės, bet panelės Mockaičiu- 
tės viena smuiką griežė, an
tra pianu skambino, tai gal 
būt, kad įvyko klaida ir 
šiuomi ji liekasi pataisyta.

J. M. Lankeliui (Chica
go). — Tamsta bereikalo 
pykstate. Paskutinės tami
stos korespondencijos neį- 
dėjome, nes apie tuos pačius 
dalykus buvo kito parašyta 
pirmiau. Gi prie korespon
dencijos prikergiami apgar
sinimai negali būt dedami 
kaipo korespondencija. Vis 
tiek mes tikimės, kad tam
sta pranešinėsit ir mums 
apie tai kas jūsų kolonijoje 
veikiama.

J.Medisauskui ir k.—Kol 
nebuvo „Naujosios Lietu
vos” ir karės pradžioje žmo
nių laiškai musų spaudai 
patiekdavo žinių ir buvo 
dokutientais. Dabargi 
laiškas spaudai mažą turi 
vertę ir dėl vietos trukumo 
nededame jų.

Apie vyčius

Kodėl aš netikiu j Dievų? arba tikė
jimo kritika. Paršė Iksas. Kny
gutėj tik protingi nurodymai, pa- 
įemti ant faktų. Kiekvienas geras 
katalikas, valnamanis privalo ja 
perskaityti. ................................... Mt

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

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

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

Davatkų gadzinkos. Padidinta fr 
„erinta 6-ta la:da juokingu daine
lių, pašiepiančių davatkas ir kitus 
prietarus .........................................13*

LagalBd žmogžudžiai. Trijų aktų 
tragedija, paimta iš rovoUuefjos 
laikų .....................  !•>

Kur musų bočiai gyveno. Tai yra ti- 
rinėjimas, kur buvo pirmutinė žmo
nių lopšinė. Knyga naudinga ir pa
mokinanti. Parašyta Z. Aleksos, 
kuris daug darbo pašventė tiria*įt
inama lietuvių praeities .........  M

Byla Detroito Katalikų su SodjaM- 
stais. Knygelėj atspausdinta visas 
tardinėjimas kaip vienos taip ir bi
tes pusės, todėl bešališkai parodo 
ant kiek išauklėtas pas mus žiau
rumas. Naudinga perskaityt lygiai 
katalikui kaip ir socijalistui. Su pa-

Džian Baubos Spyčiai ir kitos fonėo. 
Daugiau juokų negu šaitane alaus 
Jei nori gardžiai pasijuokt, tad aa- 
sipirk tų knygų

Reikalaudami 
M tokio adreso: 

▼tikslais. ....

Lengvas būdas išmokt angliškai M 
knyga sutaisyta taip lengidai fr su
prantamai, kad kiekvienas gali iš
mokt greitai kalbėt angliškai, ku
ri: tik bent kiek gali lietuviška! 
skaityti. Joje telpa netik atskiri 
žodžiai, bet ištisi sakiniai, pasikal
bėjimai darbo jieškant, važiuojant 
kur nors, nuėjus krautuvėn, pas 
daktarų, pas barzdaskutį, pas siu
vėjų ir tt Su fonetiškų ištarimu fr 
gramatika ..........................................•

Alkoholie fr kudikfaL Kas yra arba 
tikisi boti kūdikių tėvais, bottaaf ImIšm____e__»A—O Vtr- 1*turely ptPflitaiįvii šit* iv

"KELEIVIS,”
255 Bmadwar.

SO. BOSTON, MASS.

Telephone: Back Bay 42*3
DAKTARAS

Fr. Matulaitis
GYDO VISOKIAS LIGAS. 

PRITAIKO AKINIUS.
Valandos:

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

419 BOYLSTON STR.
Suite 419, 420 ir 421,

Netoli didžiojo miesto knygyno,
BOSTON, MASS.

Ei, Vyrai, Visi Pas

YUDEIKO!
Jia užlaiko gerų Restauracijų, 
visokios rųšies Alaus, Degtinės 

Vyno ir Cigarų.
Pirmiausia ir parankiausia 

vieta lietuviams.

304 Broajvaj ir 259 D Stmts 
SO- BOSTOH, MASS.

Ą ;l

c

z
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AR NORI, KAD MERGINOS 
MYLĖTŲ?

Jeigu taip, tai nusipirk

KNYGA PADALINTA Į AŠTUONIS SKYRIUS.

SKYRIUS I. jvairųs Istorijos supratimai.
SKYRIUS II. Materijališkasis Istorijos supratimas. 
SKYRIUS
SKYRIUS 
SKYRIUS
SKYRIUS 
SKYRIUS

Stabmeldžiais.
KARIŲ PRIEŽASTIS.

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

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

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

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

"KELEIVIS,” SO. BOSTON, MASS.

| AR NORI GERAI IŠMOKTI ANGLŲ KALBOS?
KORESPONDENCIJIN1S SKYRIUS

Anglą kalba yra lengva išmokti, bet šia lengvumas guli ant to 
ku mokina, ką mokina ir kaip mokina. Tamsta gali iimokti visą 
analų kalbą liuoeosu nuo darbo valandose savo namuose, už mažą 
atlyginimą.

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

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

karais. Jei nori greitai išmokti Anglų kalbą, tai persitikrink apie 
muaų 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 GRAMUAR ir 
HIHGsehooleskursus. Dvimokpklos:731 W. 18th St.. ir 1741 W. 
47th St. Laiškusadresuokite: AMERICA.N SCHOOL OF LANGL’A- 
GES, 1741 W. 47th St.. Chicago. IIL
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 KREST KENDŽIŲ,
į o Ji niekad nepamirš jus, nes 
į kendžių gardumas priverčia ją 
j jus mylėt. Reikalaukit visur ir 
į visados Lowney’s Crest Ken- 
! džių. Jeigu negali gaut kitur, 

tai prisiųsk mums dolerį, o 
j ^ausi vieną svarą geriausių 
j Amerikoj išdirbtų kendžių.

Gerausias agentas Bostone.

i ŠIDLAUSKAS
226 BR0ADWAY,

KAM
LEIDI SLINKTI
SAVO PLAUKAMS?!

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

i
Dermafuga”. Geresnių plaukams
. ..4 „X___I

tus
vaistų už _ _

“Dermafuga” padarys tą, kad- Ta-

ii

"Dermafugą” nėra!

vo*plaukai bus tankus, švelnus ir 
skaistus! Oda Tavo galvoje bus ty
ra, pleiskanos išnyks ant visados, 
o plaukai niekad daugiau neslinku 
Busi patenkintas savo plaukais! Ne 
pavydėk kitų puikiems plaukams, 
nes pats gali turėti dar dailesnius! 

Reikalaujant prisiusime Tau pačta 
suvis dykai išbandymui “sampilą”. 
Prisiųsk 1.0c stampomis persiuntimo 
lėšų, gausi išbandymui dėžutę “Der- 
tnafugos” veltui, sykiu ir brošiūrą, 
užvardytą: “Puikus Plaukai”.
ARGIL SPECIALTIES CO., 

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

skaistųs! Oda Tavo galvoje bus ty* 
*», aut vioauuS,
o plaukai niekad daugiau neslinka.

pavydčk kitų puikiems plaukams,

H. S. Stone, Oph.D.
Akių

S Specijalistas.

10 m. So. Bostone.
399 Broadway, 

80. BOSTON, MASS.

į “Keleivio” Skaitytojos.
Gerbiamieji:— kurių pre

numerata pasibaigė malonė
kite atnaujinti, nes sulyg kra- 
sos taisyklių priversti busim 
sulaikyt. Taipgi meldžiame 
ir savo draugus pakalbint už
sirašyti "Keleivį” kaipo tik
rai darbininkišką fedkraštį, 
kuris prie kiekvienos progos 
šventai gina darbininku rei
kalus.

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

Daugelis skaitytoju mainy
dami adresų arba klausdami 
ko-nors, parašę laiika neužkli
juoja ir priliptam tik už le. 
marke. Persergime visus, 
kad tokių laišką niekados ae- 
siąstą, nes Amerikoj ar laiš
kas užlipytas ar neužHpytas, 
turi būt pridėta saarkt už 2c^ 
kitaip tų laišku numeta arba 
reikia už jj prtaBokėt adresa
tui

"Kel." Admteistradja.

Ant 21 
akmens

Gelžkeiio laik
rodis šrubeiiu 
užsukamas, vy 
riško didumo 
rašytais dubel- 

* tavais viriais, 
ant 20 metų au 
ksuotas su iš- 

______ Labai teisinga^ 
ypatingai gelžkeliu važiuojantiems 
žmonėms, kuriems reikia visuomet 
tkras laikas žinoti. Gvarantuotas 
ant 20 mėty. Ypatingas pasiolyji 
mas. Mes išsiųsime šį laikrodėli ani 
kiekvieno adreso už |5.75 C. O. D. i: 
persiuntimo kaštus, su teise jums vi 
■kų peržiūrėt. Jei busi neužganėdin 
tas, nemokėk nė cento. Atsiminkit* 
jus užmokėtumėt už tokį pat laikro 
dėlj apie $25.00 jei pirktumėt kitur 
Puikus auksuotas lenciūgėlis ir ka 
būtis dykai su kiekvienu laikrodėliu 

(?)
EXCELSIOR WATCH CO.

*06 Athenaeum Bkig. CHICAGO, ILL

I.

Siutus ir kitokius

1

<xioiOiOMoicwio^^ ^emom^

GERUS VYRAMS SIUTUS IR OVERKO- 
TUS PASIUVAM PIGIAI IR GERAL

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

DUOKIT PASIŪT MUMS

TAIPGI IŠVALOM IR ISPROSINAM 
VISOKIAS VYRŲ IR MOTERŲ 

DRAPANAS.
Tikras Jūsų brolis lietuvis

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

Telefonas: So. Boston—21013

V7ERGIJOSV dienos jau
praėjo. Bet

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

Y ra 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 skaudinan
čios gerklės intraukimui į save 
apmalšinimui dusulio, nuo gal
vos ir ausų skaudėjimo; ect.

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

Nuo Reumatizmo, Padabos. Neurali- 
Vijos. Peraitaldymo, Ap*lubimo, Dantu- 
Skaudėjimo, Diegliu ir Skaudėjimo Kru
tinėję. kaip ir nuo visokiu kitu mani- 
tiiku ligų, naudoki 

PAIN-EXPELLER, 
kaipo aeng ir uztikėtin* draugą Šeimy
nos per puse iimtmečio. Tik 25c. ir 
50c. bonkute; ąalima gauti visooe ap- 
tiekoac arba ;>a« pati fabrikanta—

F. AO. RICHTCR A CO.
Yoft.

:



I

H
i)

f K E L E I V I S.

J

T

S*

A

MAŽI DIDVYRIAI
Dviejų aktų karės epizodas.

ANTRAS VAIKAS. Bet daleiskime, 
kad kareivis mus pamato, arba išgirsta?

PIRMAS VAIKAS. Jis neprivalo mus 
pamatyt. Mes turim eiti taip atsargiai, kad 
jis nei išgirstų, nei pamatytų mus.

ŠEŠTAS VAIKAS. Aš galiu šliaužti 
taip tykiai, kaip sliekas. Ir aš paimsiu iš 
namų musų didelį aštrų peilį—tik aš labai 
alkanas. Man labai norisi valgyt!

ANTRAS VAIKAS. Bet kareivis labai 
storai apsivilkęs!

KETVIRTAS VAIKAS. Ir prie to da 
jie nešioja šarvus. Taip žmonės sako. Pa
daryti iš blėtos. Ant krutinės. Kad kulip- 
ka nepereitų.

TREČIAS VAIKAS. Tuomet mes jam 
taikysim peiliais į pilvą, arba į kaklą, arba 
į akis.

PENKTAS VAIKAS. Mes galime durti 
ir kelin, taip kad jo koja nupultų.

PIRMAS VAIKAS. Ir padaryti taip, 
kad jis parpultų sužeistas, o mes jį pribaig
sime*

ŠEŠTAS VAIKAS. Ir tuomet atimti iš 
jo visą maistą.

PIRMAS VAIKAS. Tokiu budu mes 
galim išmušti daug sargų ir nukapoti daug 
vielų, o tas daug pagelbės musų kareiviams.

PENKTAS VAIKAS. Kuo mažiau 
priešas turės kareivių, tuo geriau bus mū
siškiems.

PIRMAS VAIKAS. O nukapojus visas 
telegrafo vielas priešas visai nežinos kur 
jisai randasi.

PENKTAS VAIKAS. O musų karei
viai tuomet jam taip duos į kailį, kad jis 
nežinos nei kas pasidarė. Ir tuomet jisai 
pabėgs.

ŠEŠTAS VAIKAS. 0 mes vėl turėsime 
duonos užtektinai.

KETVIRTAS VAIKAS. Priešas turi 
maisto! Ar jus matėt visus tuos vagonus, 
ką eina su valgiais? Aš jų suskaičiau ke- 
turiasdešim-keturis! O ar jus matėt tą di
delę lauko virtuvę?

PENKTAS VAIKAS. (Lengvai atsidu
sta, kaip kad virtuve ir vagonai maisto bu
tų sužadinę jame išganingų atsiminimų.)

PIRMAS VAIKAS. (Drebėdamas iš 
susijudinimo.) Bet visa tai dar niekis! Mes 
galim padaryti daug daugiau. (Apsidairo 
aplinkui, kaip kad norėtų persitikrinti, ar 
kas pasislėpęs nesiklauso, ir paslaptingu 
balsu tęsia toliau.) Dvarponio namuose 
priešininko vyriausis vadas įsitaisė sau gy
venimo vietą. Jis turi pas save visus pie
nus. Nakties laiku, kada jisai kietai mie
ga, mes įsivogsime į jo namus, nudėsime jį 
ir pavogsime pienus. Jeigu mums tas pasi
seks, tai su priešu bus pabaigta.

PENTAS VAIKAS. Ai, ai, ai! tai geras 
sumanymas!

TREČIAS VAIKAS. (Nudžiugęs.) 
Iiii!... Nudėti vyriausi vadą! (Apsikabina 
šeštaji vaiką ir šoka.)

ANTRAS VAIKAS. (Pasityčioda
mas.) Cha, cha, cha!... Nudės jie vyriausi- 
jį vadą! Juk jis apsuptas generolų, oficie- 
rių ir kareivių iš visų pusių!

PIRMAS VAIKAS. Tas nedaro skirtu
mo. Mes turim taip padaryti!

ANTRAS VAIKAS. Pirma parodykit, 
kad jus galit prisivogti sargui nejaučiant 
prie telegrafo stulpo.

PIRMAS VAIKAS. Tą tai jau mes pa
darysime.

PENKTAS VAIKAS. Žinoma, pada
rysim. i-

ANTR1S VAIKAS. Tai aš jums pasa
kysiu, kad neužilgo visi jus atsidursit pas 
Abr aom

PIRMAS VAIKAS. O aš tau pasaky
siu, kad tu esi paprastas bailys!

ANTRAS VAIKAS. Tu nori pasakyt, 
kad aš turiu daugiau proto už tave, štai ką 
tu nori pasakyt!

PIRMAS VAIKAS. Tu esi išdavikas! 
PENKTAS VAIKAS. Išdavikas, musų 

priešas! Jį reikia visai užmušti!
ANTRAS VAIKAS. Aš nesu joks iš

davikas. Aš tik alkanas esu, daugiau nie
ko. Aš noriu valgyt! Jau dvi dienos kaip 
nieko burnoj neturėjau.

PIRMAS VAIKAS. Aš taip pat alka
nas. Mes visi alkani.

KETVIRTAS VAIKAS. Mano mama 
alpsta nuo bado. Vakar ji atidavė mums 
paskutini šmotelį duonos. Ji pati jau nuo 
dviejų dienų nevalgė. Bet aš vistiek bai
siai išalkęs. ...............

TREČIAS VAIKAS. Ir aš labai alka
nas. Bet aš to nepaisau.

PENKTAS VAIKAS. Ir aš nepaisau. 
Aš susuku liežuvį burnoj ir čiulpiu jį. Tas 
padaro tokį jausmą, kaip kad valgyčiau 
mėsą. (Rodydamas J šeštąjį vaiką.) As 
liepiau ir jam tą patį daryti. .

ŠEŠTAS VAIKAS. Mano liežuvis jau 
nebelinksta daugiau. Aš noriu valgyt. .

PIRMAS VAIKAS. Alkanų yra labai 
daug. Valgyt mums niekas nuduos, turim

apie save rūpintis patįs.
ANTRAS VAIKAS. (Pradeda verkti 

ir trinti delnais savo pilvą.) Aš alkanas. 
Mano viduriai taip... taip tušti, man taip 
silpna... Aš mirsiu nuo bado!

PENKTAS VAIKAS. (Pradeda balsiai 
verkti.)

ŠEŠTAS VAIKAS. (Ploja jam per pe
tį.) Štai tau, jis verkia. (Pats pradeda žag
sėti). Mažiukas! Mažiukas!

KETVIRTAS VAIKAS. Mano mama 
numirs nuo bado. Gal būt jau ir mirė. 
(Pasileidžia verkt.)

TREČIAS VAIKAS. (Per ašaras.) Da
bar ir aš pradedu jausti alkį. Pirma aš to 
visai nepaisiau, bet tos kalbos labai suerzi
no man vidurius. (Sudrimba ant grindų 
ir verkia. Dabar verkia visi, išskyrus Pir
mąjį, 14-kos metų vaiką. Gilus, skaudus 
verksmas liudija apie didelį jų skurdą.)

PIRMAS VAIKAS. Jie visi verkia. Tik 
žiūrėkit — štai mažiukai! Su jumis tai ir 
galima ką nors padaryti! Liaukitės! Liau
kitės verkę, sakau jums. Aaaa!... (Išsi
traukia peilį ir užsimoja, lyg norėdamas 
katrą nors jų nudurti, bet susilaiko ir me
ta jį šalin. Povaliai jis leidžiasi į kėdę ir 

•užsiima rankomis veidą. Neužilgo ir jo 
verksmas pasigirsta. Verkia vist) 

Uždanga.

Kaip įvykinta Kristaus idėja.
Kaip toli, kaip pasibaisėti
nai toli nuo tos idėjos nuėjo 
popiežiai, kardinolai, vysku
pai, kunigai, vienuoliai ir vi
sa toji romiškoji bažnyčia, 
kuri per ilgus, ilgus amžius 
žudė ir išžudė tūkstančius 
krikščionių — nes juk buvo 
krikščioniais ir tie heretikai 
žudomi už tai, kad jie išdrį-

i ir—■---- ĮEISI

Voltaire.

SOKRATAS.
3-jų aktų dramatiškas piešinėlis.

Vertė Negeistinas. .

taigi ir tie, kurit kokią-, 
nors kitą dogmą, katalikų 
bažnyčios pripažinta, neno
rėtų skaityti šventa ir neat
mainoma.

5. Visi tie, kurie slepia he- 
retikus ir jų šalininkus, tuo
mi rūstindami bažnyčią ir 
prigelbėdami herezijai plė- 
toties.

6. Visi tie, kurie kokiu- 
nors budu atsipriešina išpil
dyti šventos inkvizicijos tri
bunolo nuosprendį, t. y. vals-, 
čiai, valdininkai, miestai, 
ponai ir karaliai bei kuni
gaikščiai.

7. Visi tie, kurie kėlė bei 
prisidėjo prie surengimo 
krikščioniškų laidotuvių j 
tiems numirėliams, kurie • 
buvo įtarti bei nužiuromi 
linkstant netikybon, arba 
tiems, kurie sulig šventos 
inkvizicijos nusprendimo li
kos mirčia nubausti.

8. Visi tie, kurie prieš 
mirsiant bei po numirimo li
kosi apkaltinti už hereziją, 
nes mirusiųjų heretikų var
das turi būt pasmerktas, ir 
dėlto tokių velionių kūnai i

‘KELEIVIO”
SPAUSTUVE

ASMENIS:
Sokratas, didis graikų filozofas. 
Anitas, vyriausis Cereros žinius. 
Melitas, vienas Atėnų teisėjų.
Ksantipa, Sokrato pati.
Aglaja, jauna atėnietė, Sokrato augin-

tinė.
Sofronimas, jaunas atėnietis, Sokrato 

augintinis.
Driksa, vertelgė.

• Terpandras ir Akros.
Anito šalininkai.

Teisėjai.
Sokrato mpkiniai.
Nonoti 
Chomos
Bertios*) 

ra šyto jai-pedantai, 
remiami.

PIRMAS AKTAS.
Scena I. — Anitas, Driksa, 

Terpanderas ir Akros.
Anitas. — Brangioji mano drauge ir 

brangieji draugai, atsimenat, kiek aš jums 
daviau uždirbti pinigų laike paskutiniųjų 
Cereros iškilmių. Dabar aš apsivedu ir ti
kiuos, jog jus išpildysit savo priedermes lin
kui to didelio nuotikio.

Driksa. — O, suprantama, viešpatie, 
jeigu tu duosi mums da daugiau prasigy- 
vent.

Anitas. — Driksa, man reikalingi du 
dailus persiški kaurai: o nuo tavęs, Ter- 
pandre, aš reikalauju tik dviejų sidabrinių 
indų; tu gi, Akrose, duosi man pusę tuzi
no šilkinių, auksu išdabintų drabužių.

Terpandras. — Butų truputį perdaug. 
Vienok, viešpatie, mes męs gatavi padaryti 
viską, kad užsitarnauti tavo šventą malo
nę.

Anitas. — Visa tai sugrįš jums, šimte
riopai. Tai geriausis būdas užtikrint sau 
dievių ir kartinų malonę. Kas gausiai dali
ja tas gausiai ir priima. 0 svarbiausia, ne
užmirškit kurstyti liaudį prieš turtuolius, 
kurie mažai garbina dievus ir mažai duoda 
aukų.

Akros. — Męs nekuomet to neužmirš
tam. Tai tokia šventa pareiga, kurios už
miršti negalima.

Anitas. — Taigi eikit, vaikai mano, ir 
te dievai palaiko jūsų padorius ir teisin
gus jausmus! Tikėkit, jog jus busit laimin
gi, jus patįs ir vaikai jūsų ir anūkai jūsų.

Terpandras. — Męs tam tikim, nes tu 
mums taip sakai.

Scena II. — Anitas ir Driksa.
Anitas. — Ir taip, miela mano Driksa, 

aš tikiuos, jog nelabai užpyksi už mano su- 
sižiedavimą su Aglaja. Juk visgi aš myliu 
ir tave ir męs gyvensim, kaip ligšiol gyve
nom.

Anito

*) Po tais vardais reikia suprasti ne 
graikų, bet francuzų tris rašytojus: Nono- 
te, Chaumeis ir Berthier, kurie savo raš
tuose kritikuodavo Voltaire’ą.

(Toliaus bus.)

Vergs negal pabėgti kaip žmogs nuo 
šešėlio •*

Iki ant jo žvanga geležiniai pančiai, 
Kol kakta jis aria dulkę sauso smėlio 
Ir purvuos voliojas pagarbai’dievaičių. 
Nuimkite pančius išgriaukit stabus.
O jei tai atlikti tiek bučiau gabus!

._____ _______________ t '

so sakyti, jog Kristaus inpė- 
dinių darbai yra visai ne tas 
pats; kad religijon popieži- 
jos įvykdinta tvarka yra ne
gera ir stengėsi Kristaus 
idėją paliuosuoti nuo viso-Į 
kių ją naikinančių priduotų 
netikusių formų. Kristaus, 
kuris už savo idėją žuvo pa
kartas ant kryžiaus, inpedi- 
niai, vėlesnieji popiežiai ir 
visa jų dvasininkų armija 
pastojo patys budeliais, kan
kintojais ir žudytojais tūk
stančių kankinių, kurie ne
mažiau šventi už pirmuti
nius krikščionius, aukavu
sius savo gyvastį už meilės 
ir brolybės idėją.... ir kaipo 
vaisius tų per amžius varto
jamų kruvinų priemonių ir 
greta jų einančio ir visuo
met bažnyčios remiamo ir 
palaikomo pasibaisėtino iki ^“but^ kapųlšklsamiTr 
sumišimo daeinancio rehgi- ant laužo sudeginami, o jų 
jinio fanatizmo, vengiančio paĮtkti turtai užgrobiami 
ir naikinančio visokį kultu- bažnyčios naudai, 
nnį darbą ir visokias lais
vos žmogaus minties išva-

— _ - — - •

Viena iš didžiausių lietuviškų spaustuvių 
Amerikoj su naujausiomis mašinomis 

ir geriausiais įtaisymias.

SPAUSDINAM:

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

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

Darbą atliekame

GRAŽIAI, PIGIAI ir (GREITAL

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

“KELEIVIS”
2S5 Broadway, So. Boston Nass.
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9. Žydai ir maurai (Is- 
panioj), jeigu jie žodžiu bei

das, yra šiandien gyvuojan- rag|-u stengėsi prikalbinti 
ti Romos-katahkiskoji baz- krįkšėionį pereiti jų religi-
nyčia, begėdiškai skelbianti 
save atstovaujančia Kris
taus idėją ir ”Dievo apreik
štą mokslą”.

Taktika inkvizicijinių 
teismų.

Šiame skyriuje vaduosi- 
mės vien tik historiškais 
šaltiniais, faktais, išblaš
kančiais visokias abejones, 
nes knygomis surašytomis 
ir paliktomis mums pačių iš
pildytųjų ir vadovų šventos 
inkvizicijos.
Remsimės ypač šių inkvizi

torių veikalais, kaip ve: do
minikono inkvizitoriaus My
kolo Eumerica, ”Directo- 
rum Inąuisitorum”; veikalu 
Tarno Careny ”Tractatus de 
Officio Sanctisimae Inqui- 
sitionis” ir teisminių baus
mių taisyklių rankvedžiu dėl 
mažesniųjų švento Franciš- 
ko brolių, nurodančių budus 
išpildymo ”šventos teisingy- 
stės”, taipgi veikalu domini- 
kono-inkvizitoriaus Tarno 
Menghinio ”Sacra Arsena
le”, ir Bemado Gvidoniso 
”Practica Inquisitionis He- 
reticae Pravitatis” veikalų.

♦ ♦ *

Pradžioje XIV-to amžiaus 
Europoje jau beveik nebuvo 
valstybės, kur nebuvo Domi
nikonų, o kaikur Franciš- 
konų inkvizicijinių teismų. 
Ypač vakarinėj, vidurinėj ir 
pietinėj dalyse Europos tie 
teismai darbavosi. Traukia
mi buvo Į tuos teismus kai
po atskalūnai sekantie-žmo- 
nės:

1. Visi tie, kurie skelbė 
religijinius dėsnius, kame 
nors nesutinkančius su mo
kymais Romos-katalikų baž
nyčios, nežiūrint, kad prieš
taraujantis žodis buvo ištar
tas užsidegime ar esant ap
svaigimo stovyje.

2. Visi tie, kurie buvo in- 
tariami burtininkais, raga
niais ir kitokiais, ir už ką- 
nors tam panašaus.

3. Visi tie, kurie būdami 
nuo metų laiko po exkomu- 
nika, neprašė atleidimo bei 
neišpildė paskirtos jiems 
mėtavonės (anuose laikuose 
mėtavonė paprastai būdavo 
vieša).

4. Visi tie, kurie pripažin
dami visus kitus katalikų ti
kėjimo įstatymus, bet nepri
pažįsta Romos popiežių vir
šiausiu krikščionių valdonu,

jon.
10. Visi tie, kurie negal 

būt priskaitomi prie jokios 
iš viršnurodytų prasikalti
mo kategorijų, bet kurie už
sitraukė ant savęs nuožval- 
gą ar tai savo pasielgimu, 
raštu ar žodžiu, priparodan- 
čiais linkimą netikybon.

Iš to paminėto nesunku 
yra sau atsivaizdinti, kaip 
greit galima buvo žmogui 
patekti į prasižengėlių 
skaičių sulig tų minėtų šven
tos inkvizicijos įstatymų. 
Užteko įtart ką-nors herezi- 
joj, užteko mest nuožvalgą 
paremtą paprasčiausiu spė
jimu, kad apskųsti nekal
čiausi žmogų šventai inkvi- 
ziciai, kuri pašibaisėtiniau- 
siomis torturomis turėjo iš- 
gaut iš suimtojo prisipažini
mą prie tos kaltybės, kurios 
visai nebuvo padaręs. Gi 
neprisipažįstantį vargiai 
gyvą paleisdavo.

(Toliaus bus).
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ŽMOGAUS IŠSIVYSTYMAS
KAIP IR IS 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 prateviai 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.

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

”KEL IVIS,” SO. BOSTON, MASS.

50,000 
KNYGŲ 
VISIŠKAI UŽ

DYKĄ
Kožnas vyras tari pareikalauti umu 

laiku vienų iš tų Stebuklingų Knygų. 
Vyrai, kurie mana alsi vesti, 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 įgatfha 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—stlpras, resnas, 
energitiškas vyras, 
ta knyga parodys 
kelia.

Miestas

1

Ar Esi Kankinamas
Slfillsų arba Užnuodijlmų Kraujo, 

Triperių, Pulavimų, Nusilpnėjimą Gy
vybės, Užkrečiamais Idgais, Lytiškai 
Šlapinamais Organais, Dusulių, Negruo- 
mulavimu Vidurių, Prietvarkų, 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 f Ar esi nusilp
nintas ir lengvai sujudintas; ner
viškas, barningas ir aržus; pasargis ir 
visas sunykis iš ryta; nedrąsus ir ša
linis nuo draugystes; nuliudys, priklos 
ir nusiminęs f Musų knyga UŽ dyką 
pasakys jums apie tuos daiktus aiškei 
ir lengvoi kalboi teip, jog galėsite 
suprasti ji ir naudotis jos patarimų ir

pamokinimų. Ji yra krautovė žinios ir talpina tikrai tokius daiktus, katras kožnas 
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 medikališkas vardas. Nieks ne gali žinoti kas ten yra, tik jius. 
Paduok sava vardą, pavardę ir adresą aiškei, atkirpk ir siusk tą Už Dyką Kuponą.

Kelias į Sveikatą, 
Stiprumą ir Energiją,

Siusk Ta Už Dyką Knygos Kuponą Šiandien.
DR. J. RLSSEL PRICE CO., L.2O2 Madisoa A Clinton 8t«.. Chtoago, m.
Godotinasai:—Aš esu užinterosuotas jūsų Už Dykų Knygos Pasiulynlmul ir norėčiau 

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

Adresas...............................................................................................................................................
fr

Stejtas

■ '■
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Visokios žinios Vietinės Žinios
NELAIMĖ PHILADEL 
PHIJOS CUKERNĖJ.

"Keleivio” skaitytojas S. 
M. praneša iš Philadelphios, 
kad 2 sausio Šprekelio cu- 
kernėj tapo užmuštas Igno
tas Paškunas, 45 metų am
žiaus lietuvis. Kraunant 
jam maišus, jį užgavo keltu
vas ir numetė 40 pėdų že
myn. Tą pačią diena tos 
pačios cukernes automobi
lius suvažinėjo 8 metų am
žiaus lietuvių vaiką.

NORI PABAIGTI NEW 
YORKO KRIAUČIŲ 

STREIKĄ.
Anglų dienraščiai prane

ša, kad pereitoj subatoj 
New Yorke prasidėjo 
kriaučių dirbtuvių ir unijos 
atstovų konferencija. No
rima abidvi puses . sutaikyt 
ir streiką pabaigti. Da 
streikuoja 50,000 kriaučių.

SUSTREIKAVO 400 
DARBININKŲ.

Hammond, Ind. mieste 
United Statės Metai Refi- 
ning Co. ir Intemational 
Lead Refining Co fabrikų 
400 darbininkų sustreikavo, 
nes kompanijos atmetė jų 
reikalavimą pakelti jiems 
algas. Streikas plečiasi, 
kompanijai pagalbon pasių
sta sustiprinta policijos sar
gyba.

NELAIMĖ ANGLIŲ 
KASYKLOJ.

Wilkes-Barių apielinkėj 
Lehigh & Wilkes-Barre 
Coal Company Maxwell ka
syklose 6 sausio atsitiko ga- 
zų ekspliozija, kurioje 2 
darbininkai pražudė gyvas
tį, o keturi kiti likos sužeisti, 
šeši kambariai kasyklose li
kos ekspliozijos išdraskyti, 
bet ant laimės įėjimo kasyk- 
losna neužgriovė, todėl esan 
ti kasyklose darbininkai iš
sigelbėjo.

SEPTYNI MILIONAI DO
LERIŲ NAUJOMS FAB- 

RIKOMS STATYTI.
Columbia Steel Co. firma 

iš Johnstown, Pa., paskyrė 
$7,000,000 naujoms fabri- 
koms statyti. Fabrikos ga
mins gelžkelių vagonams 
ratus. Plotas žemės, kurį 
firma pirko fabrikams sta
tyti lėšuoja 3 milionus. Fa
brikų pastatymas apskait- 
liuota ant 4 milionų dole
rių.

UNIJA TURI UŽMOKĖT 
$20,000 ATLYGINIMO.
Washingtono augščiau- 

sias teismas 8 sausio užtvir
tino kitų teismų nuospren
džius, kad Denbury, Conn. 
Skrybėlių dirbėjų unija turi 
užmokėti kompanijai atlygi
nimo už boikotą, kokį unija 
paskelbė firmai anais me
tais išėjus į streiką.

Kompanija ant unijos ka
sos uždeda areštą.

DAR VIENA RUMUNŲ 
TVIRTOVĖ PAIMTA.

Vėliausios telegramos 
praneša, kad Mackenseno 
armija paėmė jau ir Fokša- 
nus, kurią gynė rusai su ru
munais. Su šita tvirtove 
teutonai paėmė 4,000 belais
vių, daug artilerijos ir amu
nicijos. Rusai pasitraukė 
betvarkėj. Dabar teutonai 
bombarduoja Galatzą, pas
kutinį ir didžiausį rumunų 
uostą prie Dunojaus.

RUSAI PAĖMĖ 8M 
VOKIEČIŲ.

Rygos apielinkėj, palei 
upę Aa, per tris dienas ėjo 
smarkus mušis rusų su vo
kiečiais. Rusai paėmė viršų 
ir atstume vokiečius atgal, 
800 vokiečių pateko rusų ne
laisvėn.

Airiai protestuoja prieš 
krutančių paveikslų 

rodymą.
Airių neprigulmybės šali

ninkai savo susirinkime, 
laikytame 8 sausio priėmė 
rezoliuciją, kad užprotesta
vus prieš rodymą kmomoto- 
grafijos (krutančių paveik
slų), kurių filmą likos pa
gaminta, kaip airiai sako, 
Anglijos valdžios lėšomis, 
kad varius Amerikoje ”šmei 
žimo propagandą”. Paveik
slai diskredituoja airių lais
vės kovotojus ir įtikina, buk 
tos laisvės reikalauja tik 
nenuoramos, padaužos. Ai
rijos revoliucijonierius, 
skaičiuje 1300 žmonių filmą 
perstato kaipo gaują ištvir- 
kėlių-nedorėlių. Taigi airių 
protestas prieš tokią perfi-

Žmonės miršta badu.
Bostono dienraščiai daž

nai praneša apie vieno ar ki
to asmens pasimirimą, pa
duodant mirties priežaščia 
skurdą ir badą. Pereitą 
sąvaite jaunas tėvas Benny 
Marabile vienam reporterių 
savo prastais žodžiais atpie- 
sė savo padėjimo sekantį 
paveikslą. ”Gavau žinia 
iš ligonbučio, kad mano 
žmona, pagimdžiusi trynu
kus, pasimirė. Turiu ją 
palaidoti. Norėčiau nu
pirkti jai gėlių, bet neturiu 
pinigu. Norėčiau, kad kas 
nors pargabentų man jos 
kūną. Aš neturiu pinigu, r---------- r.............—r-----
kad užmokėt, nes nuo kelių diją ir išniekinimą revoliu- 
sąvaičių neturiu darbo. Stu-jcijos yra labai vietoj, 
boj penketas mažų kūdikių 
merdi nuo bado ir verkia. 
Po ilgų prašymų gavau nuo 
draugo pasiskolint 7^ do
lerius, bet jau išėjo. 
Kada vakar vakare aplan
kiau savo žmoną ligonbutyj, 
jinai buvo blogam stovyje 
ir beveik mirštanti. Jinai 
klausė kas globos liekančius 
kūdikius. Dabar ji mirė. 
Nenoriu atiduot kūdikius 
į prieglaudos namą. Gal 
gausiu darbą...” Marabiles 
būdamas be darbo ir be ska
tiko ramina save vilčia, kad 
gaus darbą, kad išgelbės 
savo ir kūdikių gyvastį 
nuo bado mirties. Jis tro
kšta palaidot ir savo žmo
nos kūną. Bet kas čia bus 
tiek gudrus, kad tatai pada
rius esant taip pasibaisėti
name padėjime? Amerika! 
Turtingiausia pasaulyje ša
lis, bet jos gyventojai badu 
miršta. Visuomenė lig 
proto netekus entuzijuojasi 
Billy Sunday pamokslais 
apie pragaro buvimą 
kur ten užgrabyje, bet ar 
nėra pragaru kapitalizmas 
ir ar gali būt baisesni vel
niai už tuos, kurie tą praga
rą sužiniai palaiko ir gina?

JŪREIVIŲ SU ŽMONĖ
MIS SUSIRĖMIMAS.

Common sode 8 d. sausio 
įvyko smarki peštynė tarp 
civilių žmonių ir jūreivių,; 
kurie nuo torpedų naikinto- 
jaus (kariško laivo) paleis
ti pasivaikščiot, atėjo į sodą 
ir ten savo nepadoriu pasi
elgimu sukėlė muštynę. Re
zultatas buvo toks, kad ke
liolika vyrų išsinešė iš jos 
juodas akis, apdaužytas no
sis ir ausis, keli iureivių ir 
civilių žmonių reikėjo nuga« 
bent lingonbutin.

Visos airių draugijos su
sivienija bendron kovon 
prieš tokią Anglijos val
džios niekišką pastangą pa
žeminti tautą, kuri reika
lauja sau pasiliuosavimo iš 
po kruvino budelio geležinės 
rankos.

Badaujanti moteriškė krito 
gatvėj. . .

Alkio pakirsta Annie 
Glocken krito ant šalygat- 
vio kertėj Columbus ir 
Prentiss gatvių. Kada ją 
nugabenta į policijos nuo
vadą, patirta, kad jinai kri
to iš bado. Atsigaivusi ji 
papasakojo, kad ji vadinas 
Annie Glocken, 36 metų am
žiaus, kad tą dieną jokio 
maisto burnoj neturėjus, 
kad nuo senai badauja. Po
licija, kad gelbėjus gyvastį, 
išgabeno ją ligonbutin, bet 
bevežant moteris mirė. Ji 
žuvo iš bado šalyj, kuri iš 
Europos karės pelnė 41 mi- 
liardą dolerių, kas padaro 
kiekvieną visuomenės narį 
milionierium.

Iš Bostono kriaučių judė
jimo.

Gruodžio 30 d. atsibuvo 
Bostono kriaučių unijos ko
mitetų rinkimai. Išrinkta 
visi tie patįs, išskirus žydų 
delegatą Newmaną, kuris 
vieton likosi išrinktas H. 
Levine. Iš lietuvių buvo 
nominuotas tik vienas M. 
Duseika, kuris ir likosi išri
nktas. Didžiausio Bostono 
kriaučiškos firmos darbi
ninkai, priklausantįs Air al- 
gamated Clothing Workers 
of Amerika unijai šiomis 
dienomis išėjo ant streiko. 
Streiklaužių randasi tik 8. 
Streiką tikimasi greit lai
mėti. ___

Lietuvių kriaučių 149 "sky
rius rengia prakalbas, ku
rios įvyks ketvergo vakare, 
11 d. sausio Lietuvių salėj. 
Kalbės F. J. Bagočius.

Tas pats skyrius 18 sau
sio toj pačioj svetainėj tu
rės savo balių.

M. Dineika.

I

"Karės Nuotakos" bosto
niečių scenoj.

Sausio 6 d. vakare Lietu
vių salėj So. Bostone LSS. 
60-ta kuopa statė veikalą 
”Karės Nuotakos. Veikalas 
nors yra neilgas, bet labai 
indomus ir kaip tik laikui at 
sako. Nekalbant apie tai, 
kad sceniškos plastikos, sce
niškos retorikos žvilgsniu 
ir galima butų šio bei to rei
kalaut iš artistų, visgi vei
kalas sulošta kaipo artistų- 
mėgėjų geriau negu galima 
buvo tikėtis. Nors sceneri- 
ja ir nevisai buvo atsakanti, 
bet gerai pritaikyti kostiu
mai nesudarkė veikalo ir pa
darė ant publikos įspūdį. 
Pats veikalo turinys iki aša
rų sujudino publiką.

Publikos susirinko gana 
daug, taip, kad ir vietų sve
tainėj neužteko.

Po teatro buvo šokiai.
Vakaras kuopai visais 

žvilgsniais, nusisekė ir davė 
gražaus pelno.

Severo* 
Lietuviška* 
Kalendorių*
1917 metama jau 
atspauzdintaa ir 
gatavas iiaiunti- 
nėti. Reikalauk 
aptiekoj arba ra- 
iyk tiesiog mums, 
o mea mielai pa
siųsim*

Dovanai
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M. ANDRIUSIUTt,
MOTBRUKV BUBU S1UVZJA.

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

S. Baracevičivs
258 Broadway, Se. Beeton. Mat 

Telefonas: So. Boeton 83»-J.

Visokiems daiktams labai pabrangus, 
tečiaus ai nieko nepabranginau. 

Visokias
DRĮSĘS ir KITUS RUBUS 

pasiuvu gerai ir pigiai iš gerų mate
rijų ir darbą gvarantuoju. Reikalo 
pasiuvu bile rūbą j 24 valandas. To
dėl persitikrinkit mano užtikrinimu 
ir norint turėt genu rubus pigiai,— 
duokit pasiūt man.
324 R street, kampas Broadvay 

SO. BOSTON. MASS.

PUIKUS ŠOKIAL
Rengia Lietuvių Labdarystės Dr-ja 

sekančių subatų vakarais:
Sausio-Jan. 20 d, Vaaario-Feb. 3 ir 
10 dd. 1*17 m. Pradžia 7:30 vaL vak.

UETVIŲ SALŠJE,
Kamp. E ir Silver Sta^ So. Boston.

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

RengėjaL

!j

Veikalas "Du Broliu" antru 
kartu statomas.

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

DENTISTAS

Dr. I. Ganzburg
Labai gerai at- 
lieka darbų su- 
rištų su danti 
mis ir jų 
mis, už žemes- 
nę kainų, kaip 
bent kas kitas Brocktone. Pil
nas užganėdinimas gvarantuoja- 
mas. Mokslas ir patyrimas Ru
sijoj ir Amerikoj yra geriausiu- 
liudvtoju to. Ateikite patįs per
sitikrinti.

Kalba rusiškai ir lenki iUrai

64 Elm streetĮ į Brockton, Masą.

Lietuvos Dukterų r Sūnų 
Dr-jos susirinkimas įvyks 
seredos vakare 17 sausio 
lietuvių salėj. Yra daug 
svarbių reikalų ir visi nariai 
privalo susirinkime daly
vauti. Taipgi nepamirškit 
ir naujų atsivesk

M. Kazlauskas, sekr.

Birutės Kanklių choro 
lekcija bus ketvergo vakare 
(llsausio) socialistų salėj. 
Dainininkai privalo būti vi
st

ANT PARDAVIMO.
Pajieškau kostumerių barberią ir 

noriu parduoti savo barzdaskutyklą. 
Kas norėtumėte pirkti, tai pasisku
binkite, nes labai gera proga. Biznis 
išdirbtas ir labai geroj vietoj. Pini
gą ant nedėlios padaro po 70 ir 80 
dolerių. Yra 6 skutami krėslai ir vie- I 
nas bolinis stalas. Barberiai gali 
gerai išmokti bolėsna grajitL Taipgi 
yra maudynė su karšta vandeniu. 
Daug žmonių ateina maudyties. Vien 
tik iš maudynės galima padaryti po 3 
ir 4 dolerius ant dienos.

Jeigu atsirastų geras pusininkas, 
meldžiu tuojaus atsišaukti.

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

GAUNIS D. VIDURINIS 
Barbens, 

224 Broadvay, So. Botsnon, Mass.

ant

(3)

Gražiausių Dainų ir Najiausių 
EILIŲ KNYGA

i 

Kosulys 
dažniausia būna įky
rėjusiu apsireiškimu 
ligose, kaip: pažan- 
džių uždegimas, iu- 
fluenza arba mėšlun
giais krapas. Kad 
sulaikyti kosulį ir 
palengvinti slogoms, 
patariama vartoti

Severe’e 
Cethard Oil

[Severos 
Gothardiikas 

Aliejus.]

Yra žinomus kiek- 
zienuose namuose, 
kaipo parinktinas 
l.nimenta* trinti 
sopančias vietos, 
ypač gimusias ii 
reumatizmo, per
sišaldymo arba 
uždegimą. 25 ir 
5Oc.

SEVERA’S 
BALSAM FOR LUNGS 

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

Kaina: 25 ir 50c.

D

Pračoms aptiekos* reikalauti tiktai Severos Gyduolių, saugoti** dirb
tinųjų arba falaifikscijų ir visuomet pasakyti firmos vard»: '‘Severą’* 
prie kiekvieno piftimo. Jei vietos aptiekoj negalima gauti, atsakius tue- 
jsus bus pasiusta.

W* F. SEVERĄ C0., Cedar Rapids, lomu

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

MES NUSIUNČ1AME VISUR: 
KARES BELAISVIAMS I VOKIETIJĄ;

UŽIMTOSE VOKIEČIŲ VIETOSE LIETUVOJE, 
jeigu turite dabartini jų adresą;

PEBEGELIAMS i RUSIJĄ, 
kurių turit* adresus;

SUJIEŠKOME TUOS, KURTE PASILIKO LIETUVOJE ARBA 
PABĖGO I RUSIJĄ.

LAIVAKORTES j vieše pasaulio dalis geriausia gsut paa maa. 
ADVOKATO PATARIMAI ir visokios rųšies dokumentu* 

padarau atsakančiai. 

F. J. BAGOČIUS 

253 BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.
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Papuošta daugeliu spalvuitų puikių paveikslų, 
223 puslap. didžio, apie 150 įvairių eilių, tinkamų 

deklamuot ant viešų susirinkimų.
Knygoje trijų rųšių eilės:

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

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

Ta pati knyga drūtais audimo apdarais — $1.0*.

SIELOS BALSAI

t
ii

S. Baracevičius
GRABORIUS.

Palaidoju visuos* aplinkiniuose 
miestuose.

PATARNAVIMAS GIRAS 
IR PIGUS.

Dideli palaidoju už 45 dolerius, 
mažą už 15 doL

k Pirksi Laikrodėli?

EXIRA!

šioj gadynėj nieks negali ap
sieit be laikrodėlio. Tai pirkite 
laikrodelj mano krautuvėj, kur 
yra puikiausias pasirinkimas.

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

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

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

P. VALUKONIS.
255 Bro*dway, So. Boston, Mase.
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h Skaityk ir neužmiršk, p 
i £ Skaityk atydžiai, nes čia gera į į 

Croga pasinaudojimui. Gal esi < [ 
iznierius ar agentas, o kad ir i; 

paprastas fabrikos darbininkas, h 
nedaro skirtumo, jei tik gali į j 
šiaip-taip rašyti, parašyk, o at- p 
sakymą gausi kad ir kitam A- <> 
menkos krašte gyventum. ši
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_______ ____ : 
pardavinėti. Dirbam reinkotus, į' 
kai pus ir kepures moterims, vy- i ►

i agentas, ar darbininkas, 
reikalaujam štominkų, agentų 
ir pirkėjų. Pardavėjams duo
dam geras išlygas. Perkantiems 
duodam getą tavorą, išaiškinam 
kaip paimti mieras, kad užsisa
kyti sau ar kitiems. Siunčiam 

i sampelius visiems, kurie nori 
: Leipus ir kepures moterims, vy- 
; rams ir vaikams. Siunčiame j 
i visus Amerikos kraštus. Rašy- 
’ kit tnojaas:

SO. BOSTON RMNC01T CO.
344 Broadvray, Se. Beetoa, Mase.
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j PALINKSMIN8 JŪSŲ LAISVAS NUO
| DARBO VALANDAS.

I
 Kiekvienas nusipirkęs tų knygų paaidžiauga. Pinigus geria*- 

«ia i siųst ”Money Orderia,**popieriniua galima siųst tiesiog pa
prastam konvert*. užrėžtus aiškiai adresus sava ir "Keleivio* ir 
prilipyt už 2c. mark*.

"KELEIVIS," SO. BOSTON, MASS.

25,000 KATALIOGU DYKAI
SU LIETUVIŠKOMIS DAINOMIS REKORDAI TIK Me.

Jeigu neturi mano katalogo, tai prisiųsk už Se. pačtinų markų, o t* 
ėsi didelį ir puikų katalogą, kuriam* rasi visokių geriausių ARMONIKĄ 

SKR1PKŲ, HRIUBŲ, ir daugybe kitokių MUZIKAUŠKŲ INSTRU 
4ENTŲ, ISTORIŠKŲ IR MALDŲ KNYGŲ, kokių tik randasi Uetaviš 
oj kalboj. Puikiausias koncertinis Armonikas su 7« ir 102 raktais 

<ainos labai prieinamos. Naujausias Lietuviškas Sapnininkas, dydžio 
x6^ su 310 paveikslėlių. Kaina 50c. Reikalaukite visokio tavoro pai 
ikrą lietuvį, o gausit* teisingus tavorus. Agentams parduodu pigiu 
isšvkit tolų adresą:

w. s. Waidelis 112GToSyn,n.t

‘Ger -

Lietuviška
PTTkSF Aptieka

Gyduoles sutaisome 
ir prisiunčiamo 

visokias,

kurios tik pasaulyje 
priimtos ir yra 

vartojamos.

įįįį~~į^Į'~~~~įr=įĮį=yą

Sc. BsstMe 
ir apieliikčj

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

Ypatingai geros šios gyduolės:
25c
50c
25c
50c
20c
25c

1.00
1.00 
50c

75c 
1.00

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

skanų .................................
Kraujo Valytojas............... l.uv
Nuo kosulio, gripo ir slogos 1.09 
Nuo Reumatizmo ........... $1.0b

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 "koriju” 15, 20 ir 25c 
Pilės dėl Kepenų ir Inkstu 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

Perto 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 daktarą.

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

Visokiame reikale kreipkitės šiuo adresu:

X Šidlauskas
PROVIZORIUS

226 Brmdwiy, K*n»pa»c»t s». Butai, Hm.
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