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Santykis i tarp Vokietijos ir Amerikos dėl submarinų siautimo labai įtempti. Amerikos kapitalistų spauda reikalauja apskelbti 
Vokietijai karę, bet darbininkai smarkiai prieš tai protestuoja. Reikalaujama, kad kares klausimas butų pavestas visuotinam 
žmonių balsavimui išrišti. Kanadoj įvedama priverstina kareivystė. Rusijoj neramu. Karė labai sumažino popiežiaus įplaukas.

• dėta ant kiekvieno kongres-
* mano deskos. Ji taipgi iš- 
j siuntinėta visoms valstijų 
' legislaturoms ir visiems 
■ darbininkų vadovams. Tai

North Dakotos kongres-'yra didžiausis darbininkii 
manas Helgesonas įnešė at- į protestas prieš karę.
stovų butan rezoliuciją, rei-Į Proklamacijos pabaigoj 
kalaujančią, kad karės sakoma, kad jeigu kongres- 
k’ausimas butų leista pa- manai nori patirti žmonių 
tiems žmonėms nubalsuoti, nuomonę apie karę, tai jie 
Nei Wilsonas, nei kongre- turi ne laikraščių klausti, 
sas, bet patįs žmonės turi bet šaukti viešus žmonių su- 
pasakyti, ar jie nori savo sirinkimus, kaip tai buvo 
šalį stumti karės ugnin, ar daroma laike revoliucijos 
ne, sako Helgesonas. prieš Angliją. Tam tikslui

turi būt pavartotos mokyk
los, teatrai ir kitos viešos 
įstaigos.

MILŽINIŠKAS PROTES- 
TAS PRIEŠ KARĘ.

New Yorko darbininkai 
pakėlė milžinišką protes' ą 
prieš karę. Suviršum 300,- 
000 darbo žmonių pasakė, 
kad kapitalistų spauda, ku
ri būtinai reikalauja karės, 
išreiškia ne žmonių norą.

Didžiojo New Yorko Cen- 
tralė Jungtinė Unija nu
siuntė kongresui proklama
ciją, kur tarp kitko sako
ma:

”Jums, šalies atstovai, 
yra suteikta gale apskelbti 
karę. Į jūsų rankas yra pa
vesta teisė gyvybės ir mir
ties. Todėl dabar daugiau 
negu kada nors savo spren
dimuose jus turit remtis ne 
vien tik tuo, kas jums gali 
išrodyt geriausia,, bet tuo, 
ką mano žmonių didžiuma, 
kuriai reikėtų lieti kraujas, 
jeigu kiltų karė. Kuo pavo
jingesnis yra žingsnis, tuo 
didesne darosi jūsų pareiga 
skaitytis su visuomenės 
nuomone.

„Amerikos darbininkai 
karės nenori. Nes kiekvie
nos karės naštą turi nešti 
darbo žmonės. Mes protes
tuojame ne dėlto, kad mes 
bijotume tos naštos sunku
mo, bet kad tos naštos neši
mas duoda mums teisę pa
sakyti, ar mes jos norim, ar

AMERIKA ŠAUKTŲ 
500,000 KAREIVIŲ.

Washingtone manoma, 
kad jeigu kils karė su Vo
kietija, tai Amerika turėtų 
šaukti 500,000 vyrų kariu
menėn. Šauktų liuosnorius, 
bet jeigu liuosnorių tiek ne
atsirastų, tuomet jau turėtų 
būt įvesta priverstina ka
reivystė. Armijos viršinin
kai tvirtina, kad iš liuosno
rių tokios armijos niekados 
nesudarysi.

Šalies apsaugojimo lyga 
New Yorke, kuri susideda 
iš visokių dykaduonių, nu
siuntė kongresui reikalavi
mą, kad nieko nelaukiant 
butų įvesta visuotina pri
verstina kareivystė. Tokį 
pat reikalavimą nusiuntė 
kongresui ir New Yorko 
majoro Mitchellio vardu 
sutvertas piliečių komitetas 
„tautos apsaugojimui.” Ro- 
ckefelleris savo bažnyčioj 
ant biblijos pasirėmęs irgi 
užreiškė, kad Amerikoj bū
tinai reikalinga priverstina 
kareivystė.

Tik vieni darbininkai su 
socialistais priešakyje pro
testuoja prieš militaristų 
apetitus.

Toliaus proklamacijoj 
perspėjama, kad valdžia ne
siremtų džingojistiškų laik
raščių šauksmais. Tie laik
raščiai šaukia už karę, prisi 
dengdami patriotizmu, savo 
vėliava, savo šalies ginimu 
ir tt. Bet darbininkai turi 
kitokį patriotizmą. Jis iš
reiškiama vienu žodžiu — 
„Neužmušk!” Darbininkai 
tarnauja savo kraštui ir 
tarnaus, „bet militarizmui 
pažaboti jie niekados nesi
duos.”

Prie tos proklamacijos 
pridėta da protesto rezoliu
cija priimta 300,000 darbi
ninkų Chicagoj, pridėta 
Gomperso fotografija, Lin- 
kolno paveikslas ir nufoto
grafuotas didelis protesto 
mitingas, kurį buvo sušau
kę New Yorko socialistai. 
Proklamacija užima 3 pėdų 
ilgio ir pustrečios pėdos plo
čio popieros lakštą. Kopija 
tos proklamacijos buvo pa-

PRIVERSTINA KAREI
VYSTĖ KANADOJ.

Už dviejų sąvaičių Kana
doj bus jau Įvesta priversti
na kareivystė, tik truputį 
„sušvelnintoj” formoj. Visų 
pirma bus pareikalauta, 
kad jauni vyrai rašytųsi mi- 
licijon liuosu noru. Jeigu 
liuosnorių užtektinai neat
siras, tuomet jau ims prie
varta. Išviso norima suda
ryti 50,000 milicininkų ar
miją naminei apsaugai. Ši
ta armija paliuosuos visus 
dabar esančius kareivius, 
kurie reikalingi karės fron
te. Milicija saugos Kana
dos pakraščius nuo galimo 
vokiečių įsiveržimo. Šitokį 
žingsnį Kanada nutarė pa
daryti tik dabar, kuomet 
Jungtinės Valstijos per
traukė su Vokietija ryšius. 
Iš to mat gali kilti karė ir 
vokiečiai atplaukę prie 
Amerikos gali užpulti ir 
Kanadą.

Amerkos spaudai 
gresia aštri cenzūra.
Karinė armijos kolegija 

turi sutaisius jau laikraščių 
cenzūros bilių ir rengiasi 
paduot jį kongresui. Ji ma
tomai laukia tos valandos, 
kada kongresas apskelbs 
karę (jeigu jisai apskelbs, 
žinoma) ir tuomet paduos 
jam tą bilių, kad ant karš
tųjų jį pervarius per abudu 
kongreso butu.

Šitas bilius yra labai pa- 
1 vojingas ir būtinai turėtų 
būt sumuštas. Jo tikslas— 
uždaryti spaudai burną ka
rės metu ir pažaboti visuo
menės nuomonę. Jeigu ji
sai pereitų, tai ant laikraš
čių butų įvesta aštriausia 
cenzūra. Kas paliečia karę 
ar kariumenę, laikraščiams 
butų uždrausta rašyt Ka
rės viršininkai galėtų elg- 
ties kaip jiems patinka, vi
sokie grafteriai galėtų vog
ti ir sukti kiek jiems patin
ka, bet laikraščiai rašyt 
apie tai negalėtų. Visi ka
rės nepasisekimai ir nelai
mės, visi kareivių nepasi
tenkinimai ir protestai, visi 
viršininkų žiaurumai, visos 
klaidos, vienu žodžiu — vi
skas butų slepiama. Kiek 
kariumenės butų pašaukta, 
kiek atsieina visuomenei jos 
užlaikymas, kur toji kariu- 
menė veikia, kur ji siunčia
ma, kur ji buvo sumušta, 
žmonės nieko nežinotų. 
Kur randasi Jungtinių Val
stijų kariškas laivynas, ką 
jis veikia ar rengiasi veikti, 
tai ir šiandien jau niekas 
nežino. Laikraščių kores
pondentai, kurie randasi 
prie laivyno, visas savo ži
nias turi siųsti per karišką 
cenzūrą. Jurininkų laiškai 
taipgi eina per tą cenzūrą. 
Todėl laikraščiai gauna nuo 
savo korespondentą „ži
nių,” taipgi ateina nuo juri
ninkų laiškų, bet kur stovi 
ar plaukia laivynas, niekas 
nežino.

Jeigu pereitų minėtasai 
bilius, tai netik laikraščiai 
negalėtų kritikuoti karės, 
bet ir žodžiu agituoti prieš 
karę butų uždrausta.

ANGLAI JAU SUGAVO 
100 SUBMARINŲ.

„Deutschland” taipgi esąs 
suimtas.

Šiomis dienomis New 
Yorkan atėjo iš Anglijos 
garlaivis „Magnolia” 
vežė įdomių žinių, 
anglai visai 
”Magnolios„ 
Palmer sakosi 
moutho uoste 
sugautą pagarsėjusį vokie
čių pirklybos povandeninį' 

į laivą „Deutschlandą”. Kar- 
■ tu su „Deutschlandu” tenai 
■buvę apie 100 ir kariškų j 
| vokiečių submarinų, ku
riuos anglai sugavo.

Iš viso nuo karės pra
džios anglai sugavę jau apie 
400 vokiečių submarinų, 
bet jie laiko tatai didžiau
sioj slaptybėj, kad vokiečiai 
nesužinotų apie jų paslaptį. 
Kada submarinas prapuola 
be jokios žinios, vokiečiai 
mano,* kad jį patiko nelai
mė. Tuo tarpu jis papuolė į 
anglų užtiestus plieno tink
lus; Taip buvę su „Breme
nu”, taip buvę ir su ”Deut- 
schlandu”. Palmer sakosi 
girdėjęs, kad ”Deutschlan- 
do” kapitonas Koenig ir vi
sa šito submarino įgula už
daryta kalėjiman.

Kad anglai stato ant 
submarinų kokius ten tink
lus, tai buvo žinoma jau se
nai, tik nebuvo žinoma, kiek 

■tie tinklai pasekmingi.

ir at
kuriu 

neskelbia, 
mašinistas 

matęs Ply- 
(Anglijoj)

Nuo 1 iki 19 vasario 
paskandino 127 laivus.

ANGLAI VĖL ĮSIVERŽĖ 
I VOKIEČIŲ POZICIJAS.

Francuzų fronte anglai 
vis nesiliauja užpuldinėję 
vokiečių pozicijų. Pereitos 
seredos naktį jie įsiveržė 
apie Arras į vokiečių pozi
cijas, paėmė 250 jardų ap
kasų ir pasiekė net trečios 
apsigynimo linijos. Kova 
buvo labai atkakli ir daug 
vokiečių likos išmušta, o ki
ti paimti nelaisvėn.

Nuo 1 iki 19 vasario vo-i 
kiečių submarinai paleido 
jūrių dugnan . jau 127 lai- i 
vus, kurie kartu sudaro 
198.000 tonų įtalpos. Veik 
trečia tų laivų dalis prigu
li neutralėms valstybėms, 
tų tarpe du Amerikai.

VOKIEČIAI SKANDINA 
GELBĖJIMO VALTIS.
AVashingtone gauta ofi

cialių žinių, kad vokiečių 
submarinai skandina net ir 
tas valtis, kuriose gelbisi 
paskandintų laivų žmonės. 
Taip va, paskandinus sub- 
rnarinui anglinį anglų laivą 
"Eavestone” ir susėdus jo 
žmonėms į valtis, vokiečiai 
pradėjo šaudyt į tas valtis ir 
užmušė vieną amerikoną. 
Wilsonas tečiaus laukia da 
daugiau apie tai faktų ir 
jeigu tas bus tikrai prirody
ta, tai gali būt, jog jis pra
šys kongreso, kad apskelb
tų Vokietijai karę.

PASKANDINO ŠELPIMO 
LAIVĄ.

Pereitoj sąvaitėj likos pa
leistas jūrių dugnan belgų 
šelpimo laivas ”Lars Kru- 

! se,” kuris plaukė iš Argen
tinos į Belgiją su javais ir 
buvo pažymėtas taip kaip 
reikalavo tam tikra sutar
tis su vokiečių valdžia. Vie
nok čia da neišsiaiškino, ar 
laivą paskandino submari
nas, ar gal jis užėjo ant mi
nos.

i

VOKIEČIAI GALI ĮSI
VERŽTI ANGLIJON.

Anglų pulkininkas Re- 
pington, kuris rašinėja į 
„Times” karės apžvalgas, 
dabar perspėja Angliją, kad 
ji butų pasirengusi atmušti 
vokiečių bandymą išsodinti 
Anglijoj stiprią armiją. Ji
sai sako, kad vokiečiai tik
rai bandys Anglijon įsiverž
ti, nes kitaip jiems nėra vil
ties didžiausį savo priešą 
apgalėti. Jisai nurodo, kad 
vokiečiai dabar organizuo
ja namie didelę armiją, o jų 
submarinai dabar taiso tai 
armijai kelią Į Angliją.

PASKANDINO AMERI
KOS LAIVĄ.

Netoli Italijos pereitoj są
vaitėj austrų submarinas 
paskandino nedidelį Ameri
kos laivą, prigulintį Lyma- 
nui M. Law. Tuo pačiu var
du vadinosi ir jo laivas. Ka
pitonas McDonough ir 12 
jurininkų likos išgelbėti.

DU LAIVAI Iš NEW 
YORKO PASKANDINTI. 
Išėję iš New Yorko du lai

vai, norvegų „Dalmata” ir 
ispanų „Adriatico,” praėju
si panedėli likos paskandin
ti.
NEI VIENA NEUTRALĖ 

ŠALIS NEPRITARĖ 
WILSONUL

Pertraukęs ryšius su Vo
kietija. Wilsonas atsišaukė 
į visas neutrališkas valsty
bes prašydamas, kad ir jos 
tą patį padarytų. Bet nei 
viena neutralių valstybių 
nepritarė jo žingsniui.

SKANDINS VISKĄ.
Vokiečiai atkartojo pa

sauliui savo pranešimą, kad 
jų submarinai be jokio pa- 

___  “__ » naikins visus 
bai . sumažėjusios per šitą laivus, kuriuos tik pagaus 
karę.____________________ karės ruože.

SUIMTŲ AMERIKONŲ 
VOKIETIJA NEIŠ

LEIDŽIA.
Buvome jau rašę, jog 

Wilsonas pareikalavo, kad 
Vokietija paliuosuotų tuos 
amerikonus, kuriuos vokie
čiai suėmė su anglų laivais. 
Dabar Vokietija atsakė, 
kad jie tų amerikonų neiš
leis iš nelaisvės patol, pakol 
nesugrįžš Vokietijon visi 
jurininkai iš Amerikos. Wil- 
sonas rengia prieš tai prote
stą.

I

SUBMARINAI GADINA 
POPIEŽIUI BIZNI.

Iš Italijos pranešama, 
kad popiežius labai nusimi
nęs, nes paskelbus vokie
čiams Italijos blokadą, po
piežius negali gauti iš Ame
rikos tikinčiųjų pinigų, o jo 
įplaukos ir taip jau buvo la- sigailėjimo

SUMIŠIMAS ANT GELE
ŽINKELIŲ.

Įsakius prezidentui, kad I 
geležinkeliai kiekvienoj va
landoj butų gatavi kariu- 
menei transportuoti, dauge
lis geležinkelių pradėjo ne- 
bepriiminėti mažesnių siun
tinių. Siunčia tik tokius 
daiktus, kurie užima visą 
vagoną. Dėl tos priežasties 
kaikurios stotįs likos užver
stos tavorais, o kur jie rei
kalingi, ten negalima nu
siųsti. Pasidarė didžiausia 
betvarkė ir nekurie daik
tai dėl tos priežasties labai 
pabrango, o kaikur (Wor- 
cestery, pavyzdžiui) ir dirb
tuvės pradėjo užsidarinėti, 
nes negauna reikalingų me- 
degų. Na, o kas gi butų, 
jei kiltų karė?

Rusijoje revoliucija 
pasiekė jau ir Durną.

AREšTUTA 11 DŪMOS 
ATSTOVŲ.

19 vasario iš Berlyno at
ėjo bevieliu telegrafu žinia, 
kad caro policija areštavo 
Petrograde 11 socialdemo
kratų durnos narių. Juos 
kaltina kurstyme revoliuci
jos.

Pereitoj sąvaitėj telegra
mos sakė, kad areštuota 11 
Karės ir Pramonės Komisi
jos narių už kurstymą revo
liucijos. Ar Berlynas kal
ba apie tą patį atsitikimą, 
ar apie kitą, kol kas da ne- 

! žinia, bet vis gi faktas lieka 
‘faktu, kad Rusijoj dabar

AMERIKOJ ESĄ 100,000 
ŠNIPŲ.

North Carolinos senato
rius Overman tvirtina, kad 
Jungtinėse Valstijose esą 
100,000 šnipų, kurie šnipi
nėja šios šalies apsigynimo 
paslaptis. Apsisaugojimui 
nuo tų šnipų dabar yra pa
duotas kongresui tam tik
ras įstatymo sumanymas.

NORI ATIDARYT SĄ
JUNGININKAMS AME-

RIKOS UOSTUS.
Deleware valstijos sena

torius Saulsbury įnešė se- 
natan bilių, kuriuo reika
laujama, kad Jungtinių 
Valstijų vandenis ir uostai 
butų atidaryti sąjunginin
kų kariškiems laivams ir to
kiu budu suteikta jiems di
delė pagelba kovoj su bai
siais vokiečių submarinais.

RIAUŠĖS DĖL’MAISTO 
HOLANDIJOJ.

Karė sunkiai atsiliepia 
ant darbininkų visose šaly
se. Iš Olandijos ateina ži
nių, kad dėl maisto brangu
mo ir tenai jau žmonės ėmė 
riaušes kelti. Protestuoda
mi prieš braugmą, Haagos 
miesto centre darbininkai 
įtaisė anądien didelę de
monstraciją ir norėjo eiti 
prie karalienės rūmų. Raita 
policija užstojo žmonėms 
kelią ir pradėjo demon
strantus vaikyt. Keliolika 
žmonių buvo areštuota. 
Riaušių buvo taipgi Am
sterdame, Roterdame ir ki
tuose Olandijos miestuose.

EKSPLIOZIJA SUDRAS
KĖ NAMĄ.

Waterburyje tūlo Treti- 
ciono namuose pereitoj ne
dėlioj ištiko smarki eksplio- 
zija. Dn mergaitės ir tė
vas likos sunkiai sužeisti, o 
14 metų vaikas užmuštas 
Namas likos visiškai sudra
ikytas. Iš ko ekspliozija ki- 
’o, kolkas nežinia, bet ma
noma, kad Treticionas ture 
jo sprogstančios medegos.

neramu.

NORĖJO UŽMUŠTI RUSI
JOS JUREIVIJOS 

MINISTERĮ.
Vokiečių užjūrio žinių 

agentūra praneša bevieliu 
telegrafu, kad ant rusų jū
reivi jos ministerio Grigoro- 
vičiaus gyvybės buvo pada
rytas pasikėsinimas. Du ne
žinomi vyrai užpuolė jį su 
revolveriais, bet .ministeris 
išliko nesužeistas. Užpuili- 
kai pabėgo.

RUSAMS RUMUNIJOJ 
VĖL NEPASISEKĖ.

Rumunijos fronte vokie
čiai paėmė kelias stiprias 
rusų pozicijas, suėmė 23 ofi- 
cierius ir daugiau kaip 1,200 
kareivių. Beto da vokie
čiams teko 3 rusų kanuolės, 
12 kulkasvaidžių ir 6 maši
nos bomboms svaidyti. Ru
sai ėjo kontratakomis, bet 
vokiečiai juos atrėmė.

VILKAI SUSTABDĖ 
MUŠI.

Iš Petrogrado pranešama 
šitoks atsitikimas: Kuomet 
tarp rusų ir vokiečių žval
gų rusų fronte siautė smar
kus mušis, ant sužeistųjų 
užpuolė pulkas vilkų. Ka
reiviai — ir rusai ir vokie
čiai — užmiršo mūšį tarpe 
savęs ir prasidėjo medžiok
lė ant keturkojų. Ir rusai 
ir vokiečiai išvien puolė ant 
vilkų. Apie 50 vilkų tano 
užmušta. Apsidirbę gi su 
vilkais, kareiviai nebemėgi
no pradėti išnaujo kruviną
jį darbą tarp savęs. Jie ra
miai sugrįžo kiekvieni Į sa
vo pozicijas.

MŪŠIAI RUSŲ FRONTE, 
t

Rusų fronte mūšiai ėjo 
visą pereitą sąvaitę. bet vis 
ant vietos ir nei viena nu'ė 
nieko nelaimėjo. Vokiečiai 
atakavo rusus Volvniuje, 
bet rusai juos atmušė. Aug
liau į šiaurę, apie Drisve- 
*ų ežerą, rusai atakavo vo
kiečius. Vokiečiai atrėmė 
juos.

J



t

t

APŽVALGĄ
LEIS ŽEMAITĖS RAŠTUS 

KARĖS METU.
Šiomis dienomis į Bosto

ną buvo atvažiavęs gerb. A. 
Bulota ir kalbėjosi su bos
toniečiais apie tolimesnį au
kų rinkimą. Jisai pranešė, 
kad rašytoja Žeimaitė turi 
parašius apsčiai raštų karės 
metu. Tie raštai labai įdo
mus, nes jie atvaizdina Lie
tuvos ir Amerikos lietuvių 
gyvenimą karės metu. To
dėl gerb. Bulota patarė tuos 
raštus išleisti ir laike pra
kalbų juos pardavinėti. Pi
nigai turėtų eiti Lietuvos 
Šelpimo Fondan.

Šita propozicija bostonie- 
"Čiams pasirodė labai gera ir 
kaip tik Lietuvos Šelpimo 
Fondo valdyba sumanymą 
patvirtins, Žemaitės raštai 
tuojausjjus paduoti spau
dom Surinkti ir sutvarky
ti juos apsiėmė p. Bulota. 
„Keleivio” redaktorius S. 
Michelsonas apsiėmė paga
minti prie tų raštų trumpą 
Lietuvos šelpimo Fondo is
toriją ir prižiūrėti korektą.

Manoma, kad raštų kaina 
bus $1.00. Kas duos dolerį, 
tas gaus Žemaitės raštus 
karės metu ir tuo pačiu tar
pu jo pinigai bus skaitomi 
auka nukentėjusiai nuo ka
rės Lietuvai.

9

IILBIYĮg.

RUSIJOJ 20,000,000 PRI
GULI PRIE KOOPE

RACIJŲ.
Leidžiamas Kanados dar

bininkų "Labor World” pa
duoda iš „The Scottish Co- 
operator” įdomių žinių apie 
Rusijos kooperacijas.

Ko-operacijinis judėjimas 
Rusijoj prasidėjo revoliuci
jos metu. Pirmais 1905 me
tais buvo suorganizuota 
3,500 įvairių ko-operacijinių 
draugijų. 1915 metais bu
vo jau 40,000 draugijų, prie 
kurių prigulėjo 20.000,000 
narių, kurie kartu su savo 
šeimynomis sudaro ketvirt- 
dalį rišu Rusijos gyventojų.

„Labor 5Vorld" rašo:
”Viso to judėjimo pamate 

stovi paskolos draugijos ir ūki
ninkų rateliai. Judėjimas to
dėl išsiplėtojęs po kaimus, o 
nesusikoncentravęs miestuose, 
kaip tai yra Anglijoj.

"Tarp įvairių draugijų, 24,- 
000 yra ūkininkų draugijų, ku
rios 1915 metais padarė $405,- 
000.000 apyvartos.

”Kita grupė susideda iš var
totojų draugijų, kurių išviso 
yra apie 12,000, padariusių 
1915 metais apie $100,000,000 
apyvartos.

"Trečioji grupė susideda iš 
įvairiausių išdirbystės draugi
jų, kurių yra 4,000. Yra taip
gi įvairių centralinių įstaigų; 
žymiausia iš tų Maskvos Liau
dies Bankas. Tai yra Centra
linis kooperatyviškas bankas 
visoj Rusijoj. Jis buvo įkur
tas 1912 metais ir dabar tarp 
savo šėrininku turi 3,000 ko
operatyviškų draugijų. Išpra- 
džios jis turėjo $4,500,000 ka
pitalo, o dabar jau turi $120,- 
000,000.

”Be to da Maskvoj yra ko
operatyviška olselio sąjunga, 
prie kurios priklauso 2,000 
vartotojų draugijų, ši sąjun
ga 1915 metais padarė $12.- 
5O0.000 apyvartos, o pereitais 
metais per 8 pirmutinius mė
nesius $22,500,000.”
Išdirbystės kooperatyviš

kos draugijos taipgi yra su
siorganizavusios į vieną są
jungą ir turi savo centrą.

Nelabai senai Škotijoj. 
Glasgovo mieste, buvo ko
operacijų kongresas. Rusų 
kooperacijos nusiuntė savo 
atstovu Liachoveckį. Jisai 
visas šitas skaitlines ir su
teikė kongresui. Beto da jis 
pranešė, kad dabar Rusijos 
ko-operatyvai mano užmeg- 
sti ryšius su užsienio koope

racijomis, o ypač su Angli- 
ijos ko-operatyvų judėjimu.: 
• Tuo tikslu jau Maskvos, 
Liaudies Bankas atidarė 
Londone savo skyrių ir ma- j 
noma pradėti leisti anglų

DUOKIT SURINKTŲ 
PINIGŲ APYSKAITĄ.
Nuo Lietuvių Dienos eina 

jau ketvirtas mėnuo, o apy
skaitos ris da nėra. Kiek 
surinkta pinigų — niekas 
nežino. Buvo skelbiama 
apie $160,000; paskui kai 
kurie arti Centralinio Ko
miteto esantieji žmonės sa
kė, kad bus jau apie $200,- 
000. Bet kiek ištikrujų bu
vo aukų surinkta, kiek jų 
išsiųsta, visuomenė nežino.

Kiek mums teko patirti iš 
Raudonojo Kryžiaus laiškų, 
tai $50,000 Centralinis Ko
mitetas paskyręs Lietuvių 
(klerikalų) Draugijai Vil
niuje, $10,000 „Lituanijai” 
ir $2,000 „Globai.” Tai butų 
tik $62,000. O kurgi da 
$100,000 ar daugiau? Kiek 
žinom, Centralinis Komite
tas Wilkesbarriuose jau pa
kriko. Klerikalai iš jo pa
sitraukė, o likusieji tauti
ninkai persikėlė į New Yor- 
ką. Tai kenogi globoj da
bar randasi tie $100,000 ar 
daugiau?

Tarp žmonių jau prade- ___ ___ __
da eiti paskalai, kalboje laikraštį „The Rus-

sian Co-operative News,” 
kuris informuotų anglus 
apie ko-operacinį judėjimą 
Rusijoj.

Mums teko girdėt jau net 
tokių balsų, kad surinktais 
pinigais klerikalai su tauti
ninkais pasidalijo.

Gali būt, kad Centralinis 
Komitetas da neturi visų 
žinių iš lokalių komitetų ir 
galutinos atskaitos padary
ti negali, bet tegul jis pa
skelbia nors tas žinias, ko
kių jis turi. Juk nesunku 
butų sykį į porą sąvaičių 
parašyti pranešimą ir iš
siuntinėti laikraščiams. Vi
suomenė nori žinoti, kas su 
jos pinigais daroma: kiek 
jų iki šiol suplaukė, kiek 
išleista ir kam, kiek dabar 
yra ižde,-kiek buvo iki šiol 
išlaidų ir tt.

LEIS LAIKRAŠTĮ.
Lietuviai katalikai, kurie 

nenori prigulėt prie Rymo 
trusto, arba vienu žodžiu 
vadinami neprigulmingieji, 
rengiasi leisti savo laikraš
tį. Laikraštis eis, kaip ro
dos, Chicagoj.

Kitoj vietoj šiame „Kelei
vio” numeryje p. Šturmas 
rašo plačiau. Jis nurodo, 
kad savo organas neprigul- 
mingiems katalikams būti
nai reikalingas, nes trusti- 
niai kunigai dabar juos vi
saip šmeižia, o neprigulmin- 
gi neturi kuo gintis.

DANGUJE DAUGIAUSIA 
ESĄ MOTERŲ.

Presbiterijonų kunigas 
į Winters sakydamas Phila- 
delphijoj prakalbą pasakė, 
kad danguje ant vieno vyro 

1 išpuolą po 5 moteris. Iš kur 
i jis tą žino, jis nepasako, bet 
jis tikrina, kad—

”Jeigu danguje butų daromi 
rinkimai ir jeigu moterįs turė
tų tenai balsavimo teisę, tai 
•rinkimus tenai visuomet lai
mėtų moterįs.”

Philadelphijos laikraštis 
„Public Ledger” deda prie 
to šitokią savo pastabą:

”Ar ištiesų danguje moterų 
yra daugiau, mes nežinom ir 
nežinom, kaip galima butų 
apie tai persitikrinti, bet jei
gu jau kun. Winters tvirtina, 
kad jų tenai daugiau, tai be 
abejonės dangus dėl to tik ir 
vadinasi dangumi. Jeigu ant 
žemės ant kiekvieno vyro butų 
penkios moterįs, tai juk ir čia 
butų dangus.”

O mes galim pastebėti da 
štai ką: jeigu danguje ant 
kiekvieno vyro butų pen
kios moterįs ir jeigu tenai 
butų rinkimai, tai taip ir 
žinokit, kad Dievą jos išrin
ktų iš sufragisčių.

ATSARGIAU SU 
PROTESTAIS.

Kada M’ilsonas, gindamas 
kapitalistų biznį, pastatė šią 
šalį į didelį karės pavojų, 
tai susipratę šios šalies dar
bininkai pradėjo prieš tai 
protestuoti. Protestuoja ir 
lietuviai.

Protestuoti prieš tai būti
nai reikia, tečiaus reikia ta
tai daryti atsargiai. Ro
dos, "Laisvėj” tilpo priimta 
vienoj vietoj protesto rezo
liucija, kur sakoma stačiai: 
"Mes, lietuviai, protestuoja
me prieš Wilsono žingsnį” 
ir tt.

šitokia rezoliucija gali 
padarui lietuviams 
giau blogo, negu gero. Val
džia gali padaryti iš to išve
dimą, kad lietuviai yra pa
vojingas Amerikai elemen
tas ir gali pradėt mus per
sekiot. Daugelis gali neteku 
ti darbų, o kilus karei gali 
uždraust lietuviams laikyti 
prakalbas, susirinkimus, ga
li suvaržyti visą musų gyve
nimą. Su vokiečiais jau ir 
dabar pradedama taip elg- 
ties. Štai „Laisvė” rašo, 
kad ”New York Sun” pra
neša, jog—

"Dėdės Šamo šnipai jau se
nai dedasi į savo ausį, ką sako 
Amerikos ateiviai. Padėkime, 
Hobokene. vokiečių laivininkų 
centre, jau nuo tos dienos, ka
da vokiečių submarinaspaskan 
dino ’Lusitania,’ šnipai pradė
jo vaikščioti po saliunus, drau
gijų mitingus ir kliubus ir 
klausyti, kas ką šneka. Jie iš- 
anksto jau surengė 'neištiki
mų’ vokiečių surašus. Kiek
vienas, kas kur kokį žodį pra
sitarė prieš Ameriką, yra pa
dėtas ant juodo lapo. Patrio
tiška nisteria jau j ieškosi sau 
aukų.”
Vadinas, valdžia pati jau 

šnipinėja, ką ateiviai kalba. 
Taigi augščiau minėtoji re
zoliucija jai bus gatavas pa
liudymas, jog lietuviai jai 
priešingi. O kas šios šalies 
valdžiai priešinasi, ypač to
kiuose klausimuose kaip ka
rė. tas yra ne patriotas, tas 
yra priešas vėliavos ir ne
geistinas Amerikoj žmogus, j

Pradėjus patriotizmui 
siausti, lietuviai galėtų i 
daug nukentėti, jeigu savo 
protestais sudarysim tarp Į 
amerikonų nuomonę, kad; 
mes esam priešingi jų pat
riotizmui. Netik valdžia 
galėtų mus suvaržyt, netik 
iš darbų kapitalistai galėtų 
mus išvaryt, bet ne vienoj 

'vietoj ir musų gyvybei ga
lėtų būt pavojus. Juk nerei
kia užmiršti, kad ir ramy
bės metu amerikonai nema
ža žmonių nulinčiuoja. O 
užsidegę patriątizmu žmo
nės juk į žvėrius pavirsta.

Iš to tečiaus tegul niekas 
nebando daryti išvedimų, 
kad mes nenorim protestuo
ti prieš karę. Mes protestuo 
jame prieš ją ir raginam vi
sus protestuoti, tik protesto 
rezoliucijose, kurios siun
čiamos į Washingtoną arba 
į anglų laikraščius, nereikia 
minėti, kokios tautos žmo
nės protestuoja. Vietoj sa
kyti: „mes, lietuviai,” gali
ma pasakyti: ”mes, tokio ir 
tokio miesto gyventojai ar
ta piliečiai.” Tai bus daugi 
atsargiau ir rezoliucija tu
rės daugiau svarbos.

dau-

jau nėra būtinai Amerikos, pirmyn, kad ir septynes va- 
piliečiai. Tečiaus jeigu su-: I 
silaukę 18-kos metų am- darys 
žiaus tokie vaikai praneš 
Amerikos konsuliui, kad jie 
skaito save Jungtinių Vals
tijų piliečiais, tai jie būna 
tuomet į tokius piliečius įra
šyti, nors Amerikoj jie vi
sai nebūtų gyvenę ir niekad 
nebūtų jos matę. Tečiaus 
jeigu jie tokio užreiškimo 
nepadaro, tai Jungtinių 
Valstijy įstatymai skaito 
juos jau tos šalies piliečiais, 
kokioj jie gimė.

Taigi amerikiečių 
kų, gimusių užsienyje 
dėjimas ; 
patįs vaikai jo neišaiškina. 
Todėl ir O’Donnellų vaikai 
jei butų gyvenę iki 21 metų 
amžiaus ir butų Philadel- 
phijoj balsavę, niekas nebū
tų galėjęs užginčyt, kad jie į 
Jungtinių Valstijų piliečiai. 
Tečiaus kada vokiečiai nu
žudė juos dabar, tai klausi- 

: mas visai neaiškus, ar čia 
■ nužudyti Jungtinių Valst- 
jų piliečiai, ar ne. Iš kitos 

į vėl pusės, jei tie nelaimingi 
i vaikai butų užaugę Škotijoj, 
; kur jie važiavo, Anglijos 
1 valdžia be abejonės butų pa- 
' skaičiusi juos savo valdi- 
Į niais.

Taigi pilietybė tokių vai
kų, kurie gimsta užsienyje, 
negali būt nustatyta patol, 

į pakol užaugę vaikai patįs 
jos nenustato. Jie turi tei
sę pasiskirti sau tą šalį, ku
rioj jie gimė, arba tą, prie 
kurios prigulėjo jų tėvai.

vai- 
pa-

I 

pa
yra neaiškus, pakol

i
II

landas dirbant tavorų pasi- 
> perdaug. Jie turės 

reikalauti tuomet 6-šių va
landų, paskui 5-kių ir tt.

Ir taip minėtos knygos 
autorius prieina prie išve
dimo, kad galų gale žmonės 
dirbs tik 4 valandas į dieną.

Suprantamas dalykas, 
kad prie to prieis. Bet ko
dėl jie turėtų sustoti ant 4- 
rių valandų? Technika gali 
tiek išsivystyt, kad fabrikų 
ir kasyklų darbininkams 
užteks dirbti po kelias va
landas į dieną tik žiemos lai
ku. Per vasarą gi jie galės 
turėti sau vakaciją.

Suprantama, tas bus gali
ma tik prie sicialistiškos 
tvarkos, kuomet išdirbystė 

j prigulės visuomenei.

Skaitytoji Pastabos
f

MOTERĮS TURĖS 
ATSTATYT EUROPĄ. 
Kariaujančiose

I

Andai ”Boston Globė” sa
vo editoriale išparodė, kad 
atsakomybė už tolesnį karys 
tęsimą puola ant sąjungi
ninkų; kad nėra priežasties 
tolesniai žudyti žmones dėl 
nešvarios komercijinės in
trigos; kad prūsiškasis mi- 
litarizmas negalima sutriu
škinti atakomis iš lauko.

Tasai pats laikraštis da
bar savo editorialuose šau
kia už Amerikos prisidėji
mą prie sąjungininkų, kad 
sutriuškinus prūsiškąjį mi- 
litarizmą* išteisina Anglijos 
blokadą Vokietijos pakraš
čių ir pasmerkia vokiečių 
blokadą Anglijos pakraščių.

Bet nei žodžio nepasako, 
kaip nešvari komercijinė in
triga yra Amerikos žygyje. 
Visai nepasako, kad Angli
ja taippat skandytų ameri-

valstybe- koniškus laivus ir piliečius1C4 LlJ C411 VOV » LIO lCli V 140 1X ĮJXXlvvXH‘-'^

se prasideda Įdomios disku- jeigu jie gabentų karišką 
sijos apie tai, kaip po karės i kontrabandą Vokietijai, o

KETURIŲ VALANDŲ 
DARBO DIENA.

Mums, socialistams, ke
turių valandų darbo diena. 

■ nėra joks išradimas. Mes, 
Į remdamiesi materiališkos 
' filozofijos dėsniais, žinom, 
kad greta su technikos kili
mu ir darbo našumu turi ei- 

j ti ir darbo dienos trumpi
nimas.

Štai vienas ekonomis
tų, Charles P. Steinmetz, 
parašė knygą „America and 
the New Ėpoch.” Ir šitoj sa
vo knygoj jisai tvirtina, kad 
turės ateiti tas laikas, kuo
met žmonės dirbs tik 4 va
landas į dieną. Jis sako:

"šimtas metų atgal apskrita 
darbo diena buvo nuo 10 iki 11 
valandų. Dabargi apskrita 
darbo diena yra nuo 8 iki 9 va
landų. Vadinas, ji sumažėjo 
20 nuišimčių. Gi darbo našu
mas, ačiū pritaikymui prie iš
dirbystės garo ir mašinų, pa
didėjo per tą šimtą metų ma
žiausia 10 sykių; gal ir dau
giau da — arti 20, o gal ir 30 
sykių — bet daleiskime, kad 
jis padidėjo tik 10 sykių. To
kiu budu šiandien mes dirbda
mi apskritai tiktai vieną va
landą į dieną galėtume pada
ryti tiek pat, kiek šimtas me
tų atgal padarydavom į 10 va
landų. Taigi ir vieną valandą 
į dieną dirbdami šiandien mes 
turėtume tiek pat daiktų ir bū
tume taip pat patenkinti, kaip 
šimtas metų atgal, 
žmonės dirbo 10 ir 11 
į dieną.”
Tiesa, žmonėms 

daugiau ir reikia. Jie 10 sy
kių daugiau daiktų padaro 
ir 10 sykių daugiau jų su
vartoja. To pasekmė — ge
resnis gyvenimas. Jie turi 
puikių geležinkelių, gatve- 
karių, teatrų, mokyklų, te
legrafą, telefoną, elektros 
šviesą, miestuose grindin- 
tas gatves ir daug-daug ki
tokių parankumų, kurių 
šimtas metų atgal žmonės 
visai nežinojo.

Nors ir daugiau daiktų 
žmonės dabar sunaudoja, 
tečiaus technika šiandien 
jau taip išsivysčius, mašinos 
taip geros, kad visko jokiu 
budu jie negali sunaudoti, 
ką dirbdami po 8 valandas į 
dieną jie pagamina. Tas 
reiškia, kad 8 valandos jau 
perilga darbo diena. Ir tuo
jaus darbininkai pradės rei
kalauti 7 valandų. Pakol 
jie iškovos 7 valandų dieną.

kuomet 
valandų

dabar

VAIKŲ PILIETYBĖ.
Kuomet vokiečių subma- 

rinas paleido jūrių dugnan 
anglų garlaivį „Califomia,” 
kartu su juo žuvo du O’Don- 
nellų vaikai: vienas 7 metų 
amžiaus, antras 9. Abudu 
jie buvo gimę Philadelphi- 
joj. Jų tėvai buvo Škotijos 
žmonės. Tėvas, kaip rodos, 
gyvendamas Jungtinėse 
Valstijose neturėjo išsiė
męs nei pilietiškų popienj. 
Taigi dabar kįla klausimas, 
ar jų vaikai, kuriuos vokie
čiai paskandino, buvo šios 
šalies piliečiai, ar ne?

Jeigu Amerikos piliečiai 
gyvena užsienyje ir sušilau- j— 
kia tenai vaikų, tie vaikai technika jau tiek pažengs

vos atstatymas ir demokra
tija,” ”At” N 5.

Lukšių Juozas.• • •
„Naujienos” pastatė klau

simą: kas daugiau padarė 
socialistų: „Kova,” ar „Ke
leivis „

„Laisvė” šitą klausimą iš
riša labai lengvai; ji sako, 
kad "Kova” ir pačiam „Ke
leiviui” prirengė dirvą.

Na, jeigu jau „Laisvė” 
taip gerai moka klausimus 
rišti, tai ir aš jai klausimą 
pastatysiu. Ji teiksis paaiš
kinti: * kokiu budu „Kova” 
galėjo „Keleiviui” dirvą pri
rengti, kad ji keliais mėne
siais vėliaus užgimė už „Ke
leivi?” Senas socialistas.

« * •

Lietuvių Socialistų Są
jungos sekretorius J. Stilso- 
nas leidžiasi po plačiąją 
Ameriką su agitacijos pra
kalbomis, kurias jis užbaig
siąs apie vidurvasarį. „Lais
vė” apie tai rašo:

Stilsonui išpuls didelė prieder
mė sustiprinti sąjungiečiuose 
tą entuziazmo dvasią, kurią 
mes vadiname sąjungiečių pa
triotizmu.
Išeina, kad ir socialistai 

turi savo „patriotizmą” ir 
”patriotus.”• • •

Amerikos patriotai kelia 
savo AVilsoną į padanges už 
tai, kad jisai taip uoliai ge
sina karės gaisrą.

Gesint jis tai gesina, tik 
klausimas, kuo jis tą gais
rą lieja: vandeniu, ar alie
jum? Prof. Gnaiba.

dapildyt praretintus žmo- ne Anglijai, 
nes. Francuzijoj prasidėjo; *

Amerikos 
kurie taip 
girties savo 
ir teisingumu, nuleido nosį, 
kada Europos neutralės val
stybės į Vv’ilsono atsišauki
mą, idant ir jos pertrauktų 
su Vokietija santikius, at
sakė, jog jos jei vieną dieną 
kalba apie taiką, tai sekan
čią dieną nešaukia visą pa
saulį karėn.

♦ * *

Wilsonas sykį ir ant visa
dos priparodė, kad jam rū
pėjo ir rupi ne visuomenės 
gerovė, bet kapitalistų biz
nis, kurį jie sau daro iš Eu
ropos nelaimių. Kada vokie
čiai savo mirtinoj imtynėj 

I ant jūrių su Anglija paskel
bė Anglijai blokadą ir kad 

i skandvsią kiekvieną plau- 
i kiantį Anglijon laivą, 
i sonas sušuko, kad 
jstverties už ginklo, 
i apgynus*** 
įnį ir dėlto aukauti gal mi- 
lionų žmonių gyvastį ir vi- 

• sos darbininkiškos visuo
menės gerovę.

Sybilius.
♦ * *

„Ateitis murma prieš I.. 
Š. F. pirmininką K. Gugi, 
kam jis atsakydamas į Rau
donojo Kryžiaus paklausi
mą sumaišęs 
Vilniaus su 
Bet neprošalį butų, 
„Ateities” apžvalgininkas 
paaiškintų, ar didelis skirtu 
mas tarpe pp. Rimkos, Sir
vydo ir Šliupo, arba ar yra 
kokis skirtumas tarp Ir Sto
niškių ir chicagiškių kleri
kalų, o tuomet jau dalykas 
savaimi paaiškėtų: sumaišė 
K. Gugis tuos Komitetus, 
ar ne. Da įdomiaus, kad 
pats apžvalgininkas prime
ta K. Gugiui neskaitymą 
laikraščių, dėlto jis ir neži
nąs apie Šveicarijos „Litua- 
nios” komitetą. Ar K. G. 
apie tą komitetą žino, ar ne, 
tai netiek jau svarbu, bet 
daug keisčiau atrodo, kuo
met pasirodo, kad ir tasai 
apžvalgininkas laikraščių 
neskaito, nes nežino nė pa
prastų ir visiems žinomų da
lykų. Bulota kalbėjo ir ra
šė, jogei Vilniaus Komite
tas pirko piečius iš pinigų, 
suaukautų delei sušelpimo 
nuo karės nukentėjusių, o 
vienok jisai sako, kad p. Bu
lota to nesakęs. Tai kamgi 
daugiaus reikėtų susipažin
ti su laikraščiais: redakto
riui, ar advokatui?

♦ • *

Ei, vyrai, ar girdėjote, 
kad demokratų liaudininkų 
principai ne kooperacijose, 
bet bendrovėse. Mat, koope
racijai reikia žmonių ap
šviestų, o bendrovėj, tai jau 
žinoma, bile mulkis gali bū
ti. Jeigu netikite, tai per
skaitykite straipsnį „Lietu-

Francuzijoj prasidėjo' 
agitacija, kad panaikinti .se
novišką apsivedimo papro
tį. kur mergina būtinai turi 
turėti kraitį ir į poras savo 

į vaikus turi suvesti seni tė
vai. Vietoj to pasenusio pa
pročio reikalaujama, kad 
butų įneštas taip vadinamas 
amerikoniškas apsivedimo 
būdas, kur žmonės ve
da ne dėl turtų, bet iš 
meilės. Tuo budu daugiau 
merginu turės progą ištekė
ti ir greičiau daaugs išnai
kinti žmonės.

Kadangi ant moteriškės 
dedama tokia svarbi valsty
bės atstatyme pareiga, tai 
Europos moteris pradeda 
reikalauti sau didesnių tei- 

I siu tos valstvbės gyvenime. 
Taip ve francuzų sufragis
čių pirmininkė p. De Witt- 
Schlumberger laikraštyje 
„Journal de Debats” rašo: 
„Kodėl gi jauna, sveika ir 
inteligentiška moteris ne
galėtų susitaupyt sau ant 

• senatvės skatiko ir būti ne- 
prigulminga? Arba kodėl ji 
negalėtų dirbti visą savo 
amžių ir pati save užlaiky
ti ? Kodėl moteris turėtų 
remtis tiktai vyru? Kam 

i jai tas pažeminimas? Jeigu 
! ji lošia valstybėj tokią svar- 
i bią rolę, tai valstybė turi 
1 jai pripažinti tokias pat tei
ses, kokias ji pripažįsta ki
tiems savo piliečiams. Ly
gių sau teisių privalo reika
laut kiekviena moteris. Tik 
tuomet moteris bus liuosa 
ir paguodojama, kuomet ji 
turės lygias su vyrais teises 
ir neištekėjus galės užlai
kyti pati save.”

Vokietijoj moterįs reika
lauja, kad kartu su patrio
tų pastangomis pakinkyti 
po karės visas moteris prie 
gimdymo turėtų eiti ir pri
pažinimas moterims teisių 
spręsti apie savo likimą ir 
asmens nepriklausomybę.

Vadinas, moterįs to gar
bingo darbo, atstatymo iš
plautos Europos žmonėmis, 
nelabai nori. Jos supran
ta,kad jos priverstos yra te
kėti ir auginti valstybei ka
reivius tiktai tuomet, kuo
met jas verčia prie to eko
nominis padėjimas; todėl 
jos reikalauja sau lygių tei
sių ir ekonominės nepri
klausomybės nuo vyro. 
Kuomet moteris bus ekono
miškai neprigulminga, kuo
met ji galės užsidirbti sau 
gerą pragyvenimą ir be vy
ro malonės, tuomet ji galės 
ir netekėjus gyventi. O jei 
valstybei reikia žmonių, tai 
tegul ji tuomet moteriškei 
atlygina už vaikų gimdymą 
ir auginimą.

Štai prie ko eina moterįs!

I

I 
I

i

Su ekonominio žmonių gy
venimo permaina visuomet 
mainosi jų idealai ir supra
timas apie dorą.

♦ ¥

džingojistai, 
labai pripratę 
"žmoniškumu”

K
arės klausimai 
-»■ i ir atsakymai

Wil- 
reik 

idant 
kapitalistų biz-

Komitetus 
Petrogrado, 

kad i

Gerbiamieji: - 
man paaiškinti, 
Amerikos karei su Vokieti
ja, įdėti į šio krašto ban
ką pinigai galėtų žūti? Aš 
nesu šios šalies pilietis ir ne
žinau ar šios šalies valdžia 
gali užgriebti mano savastį 
ar ne? J. K.
Atsakymas.

Bankan įdėti pinigai, ne
žiūrint ar jie butų Ameri
kos piliečio ar ne piliečio, 
delei karės nagali žūti; tik, 
žinoma, įdėti pinigai neguli 
spintose, vien bankierių lei
džiami įvairion spekuliaci
jom Jeigu kilus panikai 
žmonės iš duoto banko iš
trauktų depozitus ir atsa
komasis kapitalas spekulia
cijoj žlugtų, tokiame atsiti
kime bankas bankrutija ir 
nepasiskubinę pinigus išim
ti gali juos prarasti. Geriau
siai laikyt pinigus visuo
menės banke — krasos ban
kiniame skyriuje.

Vokietijos ar Prūsijos pi
liečių turtą nuo užgriebimo 
karės metu apsaugoja pa
daryta 1799 m. tarp Prūsi
jos ir Amerikos tam-tikra 
sutartis.. Bet kad Vokieti
jos valdžia dabar reikalavo 
iš Jungt. Valst. ambasado
riaus Gerardo, kad po ta su
tartim pasirašytų, šis atsi
sakė. Taigi priguli nuo to 
kaip Jungt. Valst. valdžia 
tą sutartį pildys.

Meldžiu 
ar kilus

Gerbiamieji: — Meldžiu 
išreikšt jūsų nuomonę kas 
link šito klausimo: 
Jungtinių Valstijų karei, 
jeigu atsisakyčiau žudyt 
man neprasikaltusius žmo
nes, vadovaudamasis prin
cipu, kad žmogus neturi tei
sės žudyt kitą žmogų, ar 
valdžia mane statytų prieš 
karišką teismą?

Socialistas.
Atsakymas.

Dabartiniame draugijos 
surėdyme žmogus neturi 
teisės žudyt kitą žmogų iš 
savo liuosos valios, ir netu
ri teisės atsisakyti žudyt, 
kada valdančioji klasė lie
pia. Kareiviui, atsisakiu
siam žudyt, visuomet gresia 
mirties bausmė. Tokia jau 
šių dienų tvarka.

kilus
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SKAITYTOJAMS.
Už pagarsinimus nei 

redakcija, nei adminis
tracija neatsako. Skaity
tojai patjs turite save da
boti ir jokiems daug ža
dantiems už maža pinigų 
apgarsinimams netikėti 
ir pinigų nesiųsti neper
sitikrinus jųjų žadamais 
daiktais. Dažniausia to
kie skelbimai esti tik pi
gi apgavystė ir iš ne
gudrių žmonių pinigų vi
liojimas.

fHICAGOS (HR0N1K Ą
Milžiniškas protesto 

susirinkimas.
Vasario 9 d. vakare vietos 

Soc. Partijos skyriai sušau
kė visuotiną darbininkų su
sirinkimą, kad užprotesta
vus prieš Jungtinių Valstijų 
administrasijos norą įtrau
kti šią šąli į karę. Pagarsin
ta, kad kalbės E. V. Debs, 
Wm. Rodriguez, John Ke
nedy, M. Wood, Simons, 
Adolph Garmer ir R. H. 
Home.

Publikos į keturias sve
taines, kuriose kiekvienoj 
gali sutilpti po 4,000, prisi
grūdo kupinai. E. V. Debs, 
delei jo prakalbos Minnea- 
polyje negalėjo pribut.

Kalbėtojai išparodė, kaip 
yra Amerikos laisvės emble
ma— žvaigždėta vėliava — 
kapitalistų mindžiojama, 
kada Amerikos darbininkai 
pareikalauja sau leidimo 
gyvent ir jiems prigulinčių 
žmogaus teisių, bet Wilso- 
nas ir kapitalistų spauda 
tuomet nešaukia, kad Ame
rikos vėliava išniekinama. 
Ypač d. Kenedy prakalba 
padarė publikon tokį įspūdį, 
kad jam pabaigus prakalbą 
publikos griausmingas del
nu plojimas ir šauksmai ne 
leido* jam pasitraukti nuo 
estrados, bet reikalavo, kad 
tolesniai kalbėtų.

Tuo tarpu atėjo nuo Chi
cagos rubsiuvių unijos tele
grama, kuri varde 50,000 
tos unijos narių pasveikina 
šitą darbininkų protesto su
sirinkimą ir prideda savo 
balsą prie šito protesto.

Am. Vokiečių Soc. Fede
racijos sekretorius-vertė- 
ias savo kalboje nurodo, kad 
šitas darbininkų protestas 
yra ne vien prieš Amerikos 
kapitalistų norą kariaut su 
vokiečiais, bet yra protestu 
prieš visas kares. Jis už- 
reiškia, kad jeigu prez. Wil- 
sonas nori karės, tegu sau 
eina ir mušasi su kaizeriu, 
bet mes vokiečiai-socialistai 
protestuojame lygiai prieš 

z kaizerio, kaip ir prieš pre
zidento norą traukti naujon 
karėn Vokietijos ir Ameri
kos darbininkus.

Kalba taipgi Amerikos 
Norvegų ir Švedų socialistų 
sąjungų atstovas. Jis už- 
reiškia, kad jo reprezentuo
jamos tautos darbininkai 
kovoja prieš karę savo tėvy
nėje, kovoja taip pat ir čia 
šioj šalyj.

Kalbėjo ir kitų tautų so
cialistų atstovai. Varde ru
sų ir lietuvių kalbėjo rusas, 
nurodinėdamas, kad jeigu 
darbininkai turėtų savo tė
vynę, tai jiems nereikėtų po 
svetimus kraštus glaustytis, 
kad pabėgus nuo tėvynėse 
viešpataujančių carų. Jo iš
vedimas buvo tas, kad dar
bininkams nėra kas ginti, 
kada jie nieko neturi, ir dėl
to jie privalo protestuoti, 
kad valdonai siunčia juos 
žudyt ir žūt už jų (valdonų) 
interesus.

Socialistų Partijos sekre
torius d. Garmer savo įspū
dingoj prakalboj užreiškia, 
kad „jei prisieis mirti, tai 
mirsiu tik kovoj už darbo 
žmonių teises ir laisvę, bet

AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMO JUDĖJIMAS Į Į
niekad ne karėje dėl viešpa
čių labo”.

Draugas Rodriguez išpa- 
rodo, kad Amerikos kulkos 
ir sprogstančioji medega 
senai žudo Europos žmones, 
naikina jų turtą ir gerovę, 
nešdamos Amerikos kapita
listams milžinišką pelną, 
faktiškai Amerika senai da
lyvauja Europos skerdynė
se, atėjo laikas, kad Ameri
kos darbininkai padėtų ga
lą ne tik Amerikos dalyva
vimui karėje, bet ir pačiai 
Europos karei, uždrausda- 
mi Amerikos kapitalistams 
maitint karės nasrus.

Be tų paminėtų, da kal
bėjo ir kitų kalbėtojų eilė. 
Galima sakyti, kad šitas su
sirinkimas yra tikrai pir
mas Amerikos darbininkų 
taip didelis revoliucijoniš- 
kas žingsnis. Jis parodė 
tiek daug įvairių tautų dar
bininkų solidarumo ir vie
nybės, kad veltui aimanuoti 
apie socializmo ir darbinin
kų internacionalizmo nusil
pnėjimą.
”šis milžiniškiausias tarp

tautinis Amerikos darbinin
kų susirinkimas priėmė So
cialistų Partijis proklama
ciją, (ji tilpsta kitoj „Kelei
vio” vietoj—Red.), kuri te
legrafu likos pasiųsta Wa- 
shingtonan prez. VVilsonui. 
Lėšoms padengti tik toj sve
tainėj, kurioje buvau, susi
rinkusieji suaukavo $78.60. 
Kitam protesto mitingui su
šaukti suaukauta 51 doleris. 
Literatūros taipgi labai 
daug parduota, ypač atsi
šaukimo prieš karę ir „The 
Irish Worker” sąvaitraščio, 
kurio redaktorius J. Jim 
Larkin taipgi pasakė revo- 
liuci jonišką prakalbą, už
baigdamas: „Karė yra pra
garu, kas nori jos, te eina 
tan pragaran!”

Apie sujudimą, kokį pada
rė šitas protesto mitingas, 
nėra reikalo nei kalbėti, nes 
aišku, kad jis padarė ne 
vien į chigagiečius, bet ir 
ant visos Amerikos darbi
ninkus turės padaryt didelę 
įtaką. Klieriks.

GRAND RAPIDS, MICH.
LSS. 51 kuopos vakaras.
Vasario 11 d. čionai buvo 

LSS. 51 kuopos surengtas 
vakaras. Vaidino veikalą 
„Karės Nuotakos.” Vaidini
mas gerai pavyko. Jedvy- 
gos rolėje draugė Rimkevi- 
čienė pasirodė genijalė arti
stė. Gerai lošė ir kiti akto
riai, nors vyrų rolėse gali
ma buvo ir geriau lošti, bet 
kaipo darbo žmonėms už tū
lus trukumus reikia atleis
ti.

Be veikalo vaidinimo bu
vo ir Įvairių pamarginimų. 
LSS. 51 kuopos choras po 
vadovyste d. Jasaičio gerai 
sudainavo kelias naujas 
dainas. K. Jakimavičius, 
impersonuodamas Džian 
Bambą, pasakė juokingą 
„spyčių.” d. Gutauskas pa
sakė monologą „Pasigyri
mas,’’ o d. E. Balčiūnas net 
iš Muskegan atvažiavo su 
visu pundu deklamacijų. 
Draugės Stačiulauskienė ir 
Gelgaudienė sudainavo due
tą. Dalyvavo ir Šidlavos 
muzikantai.

Literatūros tą vakarą 
parduota už $4.05.

Publikos buvo gana daug 
ir tikimasi, kad liks gražaus 
pelno.

Lavinimosi vakarai.
LSS. 51 kuopa Įvedė lavi

nimosi vakarus. 
Lekcijas duoda d. Anta

nas Belskas iš K. Markso 
„Kapitalas” ir ”Shop Talks 
on Economics” veikalų;lek
cijos būna dukart į sąvaitę: 
panedėlio ir ketvergo vaka- bas.

rais. Darbininkams patar
tina lankyties, nes kiekvie
nam musų svarbu yra susi
pažinti su socializmo moks
lu. Įsirašymas Į kursą tik 
25c.

Laisvų žmonių kapinės.
Šiomis dienomis čionai 

pirmeiviai žmonės, kad ne
turėt nieko bendra su Ro
mos agentais, susiorganiza
vo dėl nupirkimo žemės 
kapinėms. Dabar svarsto
ma mokesčių klausimas ir 
rūpinamasi čarterio išgavi
mu.

Protaujantis žmonės pri
valo dėl to reikalo telkties 
ir sukrusti darban.

Meištų Tamošėlis.

L. Darb. Literatūros Dr-jos 
vakaras.

Sausio 28 d. čionai buvo 
L.D.L.D. 66 kuopos vaka
ras. Scenoje statė komediją 
„Išgama.” Sulošta gana ge
rai, ypač puikiai motinos 
rolę sulošė O. Akamavičie- 
nė. Da buvo ir Įvairių pa
marginimų. Draugai A. 
Martinaitis ir J. Balnis pui
kiai sulošė ”Maikį su tėvu.” 
d. T. Pulmanas pasakė mo
nologą „Girtuoklis/ dekla
mavo dd. F. Balnis, K. Jaki
mavičius, J. Gelgaudas ir 
maža Šiušdų mergaitė. L. S. 
S. 51 kuopos choras sudai
navo keliatą dainelių, vienu 
žodžiu vakaras buvo gana 
turtingas ir visais atžvil
giais pavyko, nežiūrint, kad 
vyčiai ir stengėsi pakenkti, 
bet publikos prisirinko gana 
daug.

Pavyzdingos vestuvės.
Sausio 27 d. apsivedė d. J.

Aniunas su p-lė M. Jurkso- 
niute. Šliubas buvo civiliš
kas. Susirinkusieji svečiai, 
daugiausiai socialistai ir 
pirmeiviai, gražiai praleis
dami pasilinksminimo va
landą, neužmiršo ir savo ba
du mirštančių brolių tėvy
nėje. Drg. V. Juškaičiui 
pasakius prakalbą, svečiai 
suaukavo $10.00, už ką reik 
tarti aukavusiems ačiū, o 
jaunavedžiam linkime kuo- 
iaimingiausio gyvenimo.

Korespondentas.

SO. MANCHESTER, CT. 
L. Pruseikos prakalbos.
Vasario 4 d. čia buvo L. 

D.L.D. 80 kuopos surengtos 
prakalbos. Kalbėjo drg. L. 
Pruseika.

Pirmiausia kalbėjo apie 
karę anapus vandenyno ir 
apie dabartinį gresiantį pa
vojų Suvieriytoms Valsti
joms. Aiškino kaip Europo
je įvairus karininkai mel
džia to poni Dievo, kad jis 
jiems visiems 'padėtų karę 
išlošti. • i\

Taipgi pusėtinai užvažia 
vo musų doros mokytojams 
klerikalams - dvasiškiams. 
Faktiškai prirodinėjo jųjų 
darbus ir išskaitė keletą de- 
sėtkų vardų ir vietų iš dva
siškių gyvenimo. Kalbėto
jas sakė turįs apie 300 dva
siškių vardų suteptų nešva
riais darbais. Žmonės labai 
nustebo išgirdę vardus dva
siškių tėvelių suteptus to
kiais negražiais darbais.

Antru kartu kalbėjo apie 
L.D.L.D. ir ką ji žada dar
bininkams ateityje. Kalbė
tojas publiką pilnai užganė
dino. Prie L.D.L.D. 80 kuo
pos prisirašė 9 nauji nariai. 
Aukų surinko netoli 7 dol.

Buvo kviesta į diskusijas 
ir vietos Rymos katalikai 
lietuviai. Bet jie progresiviš 
kų prakalbų ir žmonių taip 
bijo, kaip velnias švęsto 
vandens. Mat kur jų tėve
liai liepia kumščias panau
doti, tai jie pasirodo.

SLA. 207 kuopa nutarė 
neužilgo parengti prakal- 

Vyčių generolas.

ST. CHARLES, ILL.
Kunigai dreba prieš 

kun. Mockų.
Vietos lietuvių Liuosybės 

Draugija nutarė surengti 
kun M. X. Mockui prakal
bas. Vietos Romos agentas 
apie tai išgirdęs puolėsi dar
ban, kad rengiamas prakal
bas uždraudus. Nusiuntė 
savo tarnus pas svetainės 
savininką, Kad apmokėtų 
už svetainę ir neišduotų pir- 
mesniems jos nusisamdyto- 
jams. Svetainės savininkas, 
žinoma, būdamas, kaipo ai- 
rys, karštu kataliku išklau
sęs Romos agentų pasakos 
apie baisųjį bedievį kun. 
Mockų, atsisakė duot Liuo
sybės Dr-jai svetainę. Sve
tainę tečiaus dr-ja gavo ki
tur ir Romos agentui butų 
niekais nuėjęs visa,s jo triū
sas, jeigu nebūtų pasidariu
si kliūtis, kad kun. Mockus 
negalėjo atvykti. Mat ir 
ten, kur jam buvo sureng
tos prakalbos Romos agen
tai panašiai pasidarbavo ir 
Mockui prakalbų rengėjams 
prisiėjo perkelt prakalbų 
dieną. Musikis kunigėlis 
nors ir darbavosi, nors pats 
bėgiojo ir kur tik pamatė 
lange Mockaus prakalbų ap
garsinimus Įsakinėjo iš
mesti, tečiaus ir tas nedaug 
jam gelbėjo, tik pamatė, 
kad žminės nedaug jo paiso. 
Taip vienam musų mėsinin
kui atsisakius kunigo įsa
kymo klausyti, kunigas ap
skelbė bažnyčioje jam boi
kotą. Tik ar ir su tuo ge
rai išeis, tai matysime.

Liuosybės Dr-ja ir pir
meiviai tik daugiau įgavo 
energijos, pamatę Romos 
agento baimę, ir anksčiau ar 
vėliau kunigą Mockų parsi- 
kvies, kad pasakytų musų 
dvasiškam tėveliui tikrą pa
mokslą.

Mockaus parapijonas.

Sarmata pasiduoti inkvi
zicijai XX-tame šimtmety
je.

Tūla moteris-katalikė nu
ėjus pas kunigą paprašė, 
kad jos vaikus išmokintų 
prie mišių tarnauti. Kuni
gas jai atrėžė, kad pirma 
tegu parapija pastato mo
kyklą, tada mokysiąs. Ka
talikei toks atsakymas ne
patiko ir nuėjus apskundė 
kunigą airių klebonui. Ka
dangi airių kunigas bandė 
teisint lietuviškąjį ’’faderį,” 
tai parapijonė pakišo airių 
kunigui po nosia paveikslą, 
kur lietuviškas tėvelis su 
keliom vvtukėm nusifoto
grafavęs... Airių kunigas 
negalėdamas prašalint to 
skandalo, kuris butų kilęs, 
jei nebūtų moteries reika- 

jlavimų klausęs, pranešė vy
skupui i Portlandą apie lie
tuvių kunigo nepadorumą, 
o vyskupas įsakė musų dva
siškam tėveliui išsikraustyt 
iš Lewistono.

Vasario 6 d. viemi katali
kai parengė kunigui išleis
tuves. Tie parapijoms 
griežia dantimis ant tos mo
teries, kuri išdrįso pasakyti 
ir prirodyt teisybę. Turbut 
tą katalikę negalės prie so
cialistų priskaityti, žinoda- 

į mi, kad privertė ją prie „iš- 
ėdimo” kunigo — ne laisva- 
manyba, bet fanatizmas, ar
ba noras geriau įtikti Die
vui per vaikų „služijimą” 
prie mišių. Kaip ten nebū
tų, bet parapijonams ir vy
čiams dabar „trubelis” ne
tekus piemenio.

Ex-katalikas.

EASTON, PA.
Prakalbos ir protestas 

prieš karę.
Vasario 11 d. 1917 m. čio

nai buvo L.D.L.D. 13 kuo
pos prakalbos. Prakalbos 
nusisekė labai gerai; žmo
nių buvo virš šimtas. Kal
bėjo „Laisvės” redaktorius 
Leonas Pruseika, kuris dau
giausiai savo kalbą pašven
tė apie šios šalies preziden
to Wilsono politiką, vedan
čią šalį prie karės su Vokie
tija. kalbėtojas ragino vi
sus protestuot prieš tokį 
Wilsono pasielgimą. Susi
rinkusi publika vienbalsiai 
nutarė pasiųst prezidentui 
Wilsonui telegramą varde 
visų Eastono pirmeivių lie
tuvių. kaipo protestą, kad 
mes karės nenorime, bet 
stovime už taiką. Protes
tas tą pat vakarą pasiųstas 
Washingtonan.

Prie L.D.L.D. 13 kuopos 
prisirašė 10 naujų narių. 
Dabar kuopa turės viso 57 
narius. Aukų lėšoms pa
dengti surinkta $6.65.
JBuvo~paduota ir klausi

mų, Į kuriuos kalbėtojas 
nuosekliai atsakė.

V. J. Stankus.

LEWISTON, ME. 
Katalikų nelaimės.

Mūsiškiai katalikai nuo 
senai aimanavo, kad neturi 
parapijos. Galų-gale susi
tvėrė sau parapiją ir pa
tvirtino tą patarlę: „neturė
jo boba bėdos, nusipirko 
paršiuką.” Gavo nuo karės 
pabėgusį kunigą N. P., ku
ris gavęs nuo vyčių infor
macijų ėmėsi už darbo, kad 
išnaikinus „bedievius.” Pra
dėjo naikinti juos netik per 
savo pamokslus, bet panau
dojo tam visas galimas jam 
priemones, neišskiriant nei 
konfesionalo. Be to kuni
gas sulyg davatkų nurody
mų pradėjo landžioti ir po 
lietuvių stubas, jieškoda- 
mas bedievių. Patyręs, kad 
F. A. šeimynoje yra nekrik
štyti vaikai, atėjo ir paliepė 
duot jam pakrikštyt vaikus. 
Tečiaus nuo vaikų tėvų ga
vo atsakymą, kad jų vaikais 
tik jie patįs turi teisę ru- 
pinties ir kunigėlis teneki- 
ša savo nosies Į šeimyniškus 
dalykus.

Nepaisant to išsmintingo 
atsakymo, musų ganytojas 
nepasiliovė kišties į žmonių 
asmeniškus reikalus.

Taip ve, čia nuo dviejų 
metų laimingai gyvena tūla 
jauna pora, apsivedusi be 
kunigiškos palaimos. Da
vatkų painformuotas, kad 
tie jauni žmonės „be šliubo” 
gyvena, kunigas pradėjo 
kišt savo juodą snapą ir Į 
tos poros gyvenimą. Kuni
go. įbauginta mažai apsi
švietusi moteris pradėjo 
reikalauti iš savo vyro, kad 
atnaujintų civilišką šliubą 
bažnyčioj arba persiskirtų. 
Kadangi vyras nesutiko 
skirties, bet moteries ver
čiamas pasidavė kunigo ko
mandai ir 5 d. vasario paė
mė antrą šliubą bažnyčioj.

LOWELL MASS. 
Lietuvių judėjimas.

Vasario 3d. L.S.S. 203 
kuopa turėjo balių. Pelnas 
skiriamas L.S.S. namui. Ro
dos, kad apmokėjus lėšas 
pelno liks keliatas dolerių.

Vasario 11d. L.D.L.D. sa
vo susirinkime nutarė su
rengti vakarėlį ir paskaitą. 
Vakarėlis įvyks tuojaus.

LSS. 203 kuopa nutarė pa- 
kveisti katalikus Į diskusi
jas. Mat. kada čia prieš ne
senai iš So. Bostono Karo
sas ir Ramanauskas atva- 
žiąvę sutveri vyčių kuopą 
išniekino socialistus ir už- 
reiškė, kad socialistų moks
las nusibankrutijo, tai vie
tos socialistai reikalauja, 
kad tie ponai stotų diskusi- 
jon ir savo argumento tei
singumą prirodytų faktais. 
Mes, socialistai, paimame 
svetainę ir apsiimam apmo

kėt kelionės lėšas ir reika
laujam, kad p. Ramanaus
kas, kuris pasakęs, kad ne
sibijo stoti Į debatus, atva
žiuotų paskirtą dieną. Jei 
atsisakys, bus prirodymas, 
kad bijosi.

L.S.S. 203 kuopa d. J. 
Bandzevičių išleidžia Val- 
paraiso universitetan, į kur 
jis išvažiuoja 19 d. vasario.

Drg. Bendzevičius buvo 
veiklus kuopos narys, pasta
ruoju laiku buvo kuopos or
ganizatorium. Dirbdamas 
dirbtuvėje ir susitaupinęs 
kiek pinigų dabar išvažiuo
ja mokyklon. Kuopa išta
ria d. Bendzevičiui širdingą 
ačiū už jo paliktus darbus ir 
linki kuogeriausios kloties 
atsiekime to prakilnaus sie
kio, kurio jis siekia.

Pinavijos žiedas.

BALTIMORE, MD.
Pavyzdingos vestuvės.

Vasario 3 d. čionai buvo 
Z. Gopšio su p-le Ona Ma 
žeikiute vestuvės. Šliubas 
buvo civiliškas. Kadangi 
Baltimorėj civiliški šliubą^ 
imti negalima, tai jaunave
džiai nuvažiavo Washingto- 
nan ir ten padarė šliubinį 
aktą. Tai pirmutinė Balti
morėj pora, kuri apsivedė 
civilišku šliubu.

Draugas Z. Gobsis prigu
li prie LSS. 14 kuipos. Jo da
bartinė gyvenimo draugė i. 
gi pirmeivė. Jaunavedžiam 
linkėtina kuolaimingiausio 
gvvenimo. Next.O*/

Kas mums rašoma.
Norwood, Mass. 11 vasa

rio čia buvo sandariečių 
prakalbos. Kalbėjo J. Stri
maitis iš So. Bostono. Tasai 
vaikinas, matyti, irgi miela- 
širdingas ant darbininkų, 
tik bėda, kad jam darolnin- 
kų klausimas rišti taip seka
si, kaip kad karvei Į medį 
lipti. Kas iš tų gerų norų, 
jeigu nėra nuovokos ir ga 
bumų išaiškinti dalykus? 
Mano nuomone, panašus 
kalbėtojai verčiaus nei ne
mėgintų kalbėti, nes kaip 
jau visi tokie pradės kalbė
ti, tai juk nebus kam klau
syti. Proletaras.

Frackville, Pa. — Vasa
rio 7 d. š. m. šios apielinkės 
anglių kasyklose, tapo šūvio 
pagautas ir pavojingai su
žeistas lietuvis Stasys Sau- 
lėnas; sužeistąjį nugabenta 
Į ligonbutį; yra viltis, kad 
pasveiks.

• • *
Šiame miestelyje yra jau 

nemažas skaitlius lietuvių. 
Žmonių susipratimas irgi 
pradeda pamažu kilti. Pra
eitą rudenį į čion atvykus 
keliems pažangesniems 
draugams ir pasidarbavus, 
tapo sutverta L.S.S. 247 
kuopa, kuri irgi neblogai 
gyvuoja. .

Kuopiečiai rengia jau 
„Juokų Vakarėlį.” Laimin
go pasisekimo.

Sintautų Juozas.

Dės Moines, Iowa. — Va
sario 7 d. Ona Ašmontienė, 
kad greičiau įnkurus pečių 
įpylė ugnin kerosino, bet 
vietoj kerosino ji per klaidą 
įpylė gazolino, pasidarė eks
pliozija ir ant nelaimingos 
moteriškės užsidegė drabu
žiai. Visa liepsnojanti išbė 
go laukan ir krito. Kol kai
mynai patėmiję atbėgo, ne
laimingoji baisiai apdegė 
Nugabenta į ligonbutį tą 
pačią dieną pasimirė.

Paliko vyrą su ketvertu 
mažų vaikų.

Demainietis.

Waterbury, Conn. — 
Dramatiška dr-ja „Varpas” 
10 vasario statė scenoj vei
kalą „Vagįs.” Atvaidinta 
gerai. Ypač gerai lošė J. 
Lukauskas — seno ūkinin
ko rolėj, S. Lietuvninkas — 
Jokūbo rolėj, ir V. Kiaušas 
— žydo rolėj.

Veikalo nedarkė nei sce- 
nerija, nei aktorių apsitai- 
symas, nei kiti trukumai. 
Vienu žodžiu varpiečiai pa
sirodo išmanančiais scenos 
reikalavimus. Svečias.

E. St. Louis, III. — Sausio 
25 Simono Jociaus kieme at
rasta nagyvas žmogus, An
tanas Kirkickis, 26 metų 
amžiaus liėtuvis. Mirties 
priežastis nežinoma. Velio
nis buvo laisvamanis, bet 
prie socialistų nepriklausė. 
Vietos kunigas visą pamok
slą pašventė išniekinimui 
socialistų, kurių buk vieną 
„dievas smerčiu pakorojo.” 
Ypač keikė velionį, rodos, 
kad primanytų, tai peklos 
dugnan nugrūstų. Greičiau, 
jei ta pekla butų, tai tėve
liui pritiktų joje rast sau 
vietą, nes, kiek žinoma, ve
lionis niekam skriaudos nė
ra padaręs. Katalikė.

Coal Dale, Pa. — Sausio 
18 d. čionai apsilankius sve
čiam iš Lietuvos su prakal
bomis surinkta aukų L. Š. 
Fondan $10.90c.

Dėl laiko trumpumo ne
galima buvo prakalbų iš
garsinti, dėlto publikos ma
žai atsilankė.

W. J. Fritze.

Schenectady, N. Y.—Sau
sio 30 d. L. A. Kliubas spe
cialiame savo susirinkime 
nutarė, kad kiekvienas na
rys sumokėtų po 1 dol., gi iš 
iždo paskirta $14 dol. kaipo 
pašalpa Stankevičių šeimy
nai, kuri, namuose eksplio- 
davus gazinei lempai ir ki
lus gaisrui, daug nukentėjo. 
19 mėnesių kūdikis pavojin
gai apdegė ir mirė, antras 
vaikas pagis. Tėvai taipgi 
skaudžiai apdegė.

Stankevičius buvo Kliubo 
svetainės dženitorius. Sve
tainė irgi nukentėjo, ypač 
knygino rakandai ir kny
gos. Svetainę prisiėjo už- 
daryt, kol bus pataisyta.

P. A. Ramons.

Hoboken, N. J. — Vasa
rio 3 jaunutė moterų Biru
tės dr-ja statė scenoj „Ka
rės nuotakos.” Sulošė gerai, 
ypač p-lė Stakauskiutė iš 
Brooklyno Jedvygos rolėje 
lošė tikrai artistiškai.

Tik musų publikos užsi
laikymas laike lošimo buvo 
papeiktinas ir reikia pasa
kyt, kad tik tų vyrų, ką mo
teris savo vergėmis nori lai
kyti. M. Byla.

Nashua, N. H. — Nashua 
Mill Co. firma pakėlė savo 
darbininkams algą. Bet tas 
pakėlimas maža naudos 
darbininkams atnešė, nes 
pakėlė tik dienos algą, gi 
už „piece work” darbą mo
kestį sumažino, taip kad 
darbininkai pasijuto negalį 
uždirbti nei senos algos. 15 
lietuvių ir apie 10 francuzų 
pareikalavo iš firmos paaiš
kint, kodėl numušė mokestį 
už ”piece work.” Atsakyta, 
kad lietuviai ir lenkai strei
kavo, kompanija buvo pri
versta pakelt 10c. ant dole
rio darbininkams algą, tai 
dabar visiems darbinin
kams sumažina mokestį už 
darbą nuo stukių.

Delei stokos tarpe darbi
ninkų vienybės ir susiprati
mo kapitalistai visokiais bu
dais mus išnaudoja.

F. Buslevičius.

t



Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

—Tegul bus pagarbintas...
—Sveikas-gyvas, tėve. Ar 

tu vis da be šoblės?
—Neišduoda tie šunsnu

kiai. Buvau jau tris kartus 
nuėjęs į polisteiši, bet neno
ri nei kalbėt. Sako, pakol ne
užmokėsi fainos, šoblės ne
gausi ir dacol

—Na, tai pasakyk, tėve, 
kaip tu dabar jautiesi. Ai
tu vis da skaitai save vyčių 
generolu, ar jau paprastu 
žmogum.

—Nausa. Sykį įšventin
tas į generolus, aš jau nega
li būt paprastas smertel- 
nas žmogus. Nors ir at- 
stauką gaučiau, ir tai busiu 
atstaunas generolas. O kol 
kas aš da ir atstaukos ne
gavau.

—Tai reiškia, tu vis dar 
skaitaisi lietuviško vaisko 
generolu ?

—Jessa!
—Bet koks gi iš tavęs ge

nerolas, kad tu kardo netu
ri? Juk vyčiai gali tavęs 
neklausyt, kada tu begink
lis.

—Tu, vaike, nežinai, kad 
vaiskas gerai ištreinvtas 
klauso generolo ir be šoblės. 
Tai vienas daiktas. Antras 
gi, mes dabar didelių rna- 
niebrų nedarom, ba labai 
šalta, tai nosis greitai nu
šąla, o socialistai paskui 
juokiasi, buk lietuviško vai
sko nosis paraudo nuo vis- 
kės.

—Gerai, tėve, jeigu jus 
manievrų dabar nedarot, 
tai kągi jus veikiat?

—Anot tų žmonių pasa
kos: kaip kas išmano, taip 
save gano. Vieni iš mus že- 
nijasi, kiti eina pas mergas, 
o da kiti organizuojasi 
Platinam savo tautą ir vie- 
rą kaip kas geriau mokam.

—Gali būt, tėve, kad taip 
daro tavo vaiskas; bet tu 
pats, tėve, jau per senas že- 
nytis arba pas merginas 
vaikščiot. Tavo nosis jau 
šalta, merginos tokių nemy
li. Taigi aš norėčiau žinot, 
ką tu, tėve, dabar veiki, ka
da likai nuginkluotas ir ma
nievrų nedarot?

—Aš, veike, irgi visaip 
verčiuos. Apeinu kur krik
štynas, tai tenai nueinu iš
sigert; dasižinau kur yra 
veselijos, nueinu tenai. Mat 
kaipo generolas, tai žmonės 
tokį stoną pavožoja ir visur 
priima. O prie to da aš iš 
seno krajaus esu muzikan
tas, tai ir ant armonikos pa- 
grajinu. Bet kaip nėra nei 
veselijų, nei krikštynų, tai 
aš atsisėdęs mislinu.

—Apie ką gi tu, tėve, taip 
anislini.

—Aš mislinu daugiausia 

vienodas, arba, kitaip sa
kant, vienodas kraujas pa
rodo gyvūnų giminingumą. 
Padėkim, šuo ir vilkas ant 
tiek yra giminingi, kad vie
no kraują galima leisti į ki
to sudynus, be mažiausio 
pavojaus jo gyvasčiai. Taip 
pat yra su arkliu ir asilu. 
Žmogaus gi kraujas parodo, 
kad jis giminė beždžionei. 
Galbūt, kad tau, tėve,tas ne
patinka, bet ką gi čia pada
rysi, kad ištikrujų taip yra. 
Vokiečių tirinėtojas Frie- 
denthal nesenai darė Berly
ne bandymus. Iš pradžios 
jis sumaišė žmogaus kraują 
su žemesnės beždžionės 
krauju, bet pasirodė, kad 
vienas kraujas nuodingas i 
kitam. Jis kelis kartus tuos 
bandymus atkartojo, bet 
pasekmės buvo vis tos pa
čios. Tečiaus kada Frie- 
denthal sumaišė žmogaus 
kraują su šimpanzės krau-į 
ju, tai tiedu kraujai pasiro-l 
d ė tiek giminingi, kad susi
jungė vienas su kitu, tar-į 
tum butų vieno gyvūno. O 
šimpanzė, tėve, yra augštes- 
nio laipsnio beždžionė. Va
dinas, ji arčiau stovi prie 
žmogaus ir jos kraujas’ 
žmogui giminingas. Ką tu; 
pasakysi ant to.

—Aš. vaike, nieko čia ne-' 
žinau. Aš eisiu pas zakristi- Į 
joną pasiklausti, ba ir jis 
tuo klausimu labai užimtas.
..........— .........- - - i

Byla delei užmušto 
kun. Zebrio turtų.

Kaip skaitytojai žino, 
nužudytasai anuomet kun. 
žebris paliko labai daug 
turtų. Dabar dėl šitų tur-j 
tų Nevv Britaine eina byla. 
Kaip rašo ”Waterbury De- 
mocrat”, kurį mums pri
siuntė vienas skaitytojas, į 
teismą privažiavo daugybė i 
kun. Žebrio giminių. Vi
siems norisi pinigų. Nors 
turtus kunigas susikrovė iš 
savo parapijonų, tečiaus 
jais pasinaudoja visai pa
šaliniai žmonės. Daugiau
sia, žinoma, čia pasinaudos 
advokatai, kurių prisirinko 

i pilnas teismas. Vieni jų at
stovauja kunigo gimines iš 

i Bostono, kiti iš Chicagos, 
į da kiti buvusius kunigo biz- 
! nio partnerius ir taip to
liaus. Bet byla likos atidė
ta iki 5 kovo, nes nevisi da 
susirinko, kuriems priguli 
kunigo pinigų.

Čia noroms-nenoroms kį- 
la klausimas: kokiems ga
lams Rymo katalikų kuni
gai taip lupa žmones, 
jeigu sukrautais jų turtais 
visuomet beveik pasidalija 
advokatai ir visokie gimi- 

jnės? Imti po $25 už šliubus, 
po S10 už velykinę, po $5 
už krikštą, išnaudoti skur- 
žius ir krauti sau tūkstan
čius tik dėl to, kad paskui 
dėl jų žmonės turėtų pyktis 
ir po teismus tąsytis, tai 
juk ir nedora, ir prasmės 
jokios nėra. •

Apie tai turėtų pagalvoti 
ir tie žmonės, kurie tuos 
turtus kunigams krauja.

i Areštavo kunigą jam* 
mišias belaikant

Bayonnėje, N. J., perei
toj pėtnyčioj švento Jono 
gr. katalikų bažnyčioj lai
kant mišias buvo areštuo
tas kunigas Jonas Kroch- 
malny, šv. Jono parapijos 
klebonas. Policija paėmė 
jį stačiai nuo altoriaus ir 
nugabeno kalėjiman, kur 
jis pastatyta po $1,000 
kaucijos. Varantą jo areš
tavimui išpirko tūlas Lukas 
Krupickas iš Philadelphi- 
jos, kurį tasai tėvelis būda
mas anuomet Philadelphi- 
joj nuskriaudęs ant $500.

Apie tai rašo ”New York 
Sun,” kurio iškarpą mums 
prisiuntė p-lė H. A. Petrau- 
skiutė iš Worcesterio.

PRIIMTA CHIGAGOS 
DARBININKŲ PROTES

TO MITINGE IR PASIŲS
TA PREZ. WILSONUI.

vis apie tai, ar žmogų sutvė
rė Dievas, ar jis išsivystė iš 
monkės.

—Ar tu vis dar to nesu
pranti, tėve? Aš, rodos, 
jau gana plačiai tau apie tai 
aiškinau.

—Taigi, taigi, vaike, tas 
tavo platus aiškinimas ir 
apsuko man galvą. Pirma 
aš tikėjau, kad mane Dievas 
sutvėrė, o kaip tu man pri
pasakojai visokių paibelių, 
tai dabar aš ir nežinau iš 
kur aš atsiradau.

—Gerai, tėve, jei tu da 
abejoji apie savo paėjimą, 
iš tau galiu da vieną faktą 
parodyt, kad žmogus yra 
artvmas beždžionei giminė.

—To, vaike, negali priro- 
iyt. Tu anuomet sakei, 
kad aš kitą syk buvau su 
vuodega. Bet aš, vaike, ge
rai tą vietą ištyriau ir jo
kio ženklo, kad tenai 
butų buvus vuodega. nera
dau. Tai kaipgi tu gali tą 
orirodyt?

—Aš, tėve, galiu tatai 
prirodyt pasiremdamas 
žmogaus krauju. Kas yra 
kada nors žiūrėjęs per labai 
oadidinantį stiklą į lašą 
kraujo, tas žino, jog tas 
vpatingas skystimas susi
deda iš dviejų gaivalų: yra 
tai tikras kraujo skystimas, 
o tame skystime plaukioja 
mažyčiai, taip vadinami, 
kraujo kūneliai. Ant pa
žiūros rodos, kad visų gyvū
nų kraujas yra vienodas. 
Bet jeigu tirinėti jį, tai pa
sirodo, kad tie mažyčiai 
kraujo kūneliai visai nevie
nodi. Jie yra tai pailgi, tai 
apskritus, arba tai mažesni, 
tai didesni, žodžiu — kito
kie pas žuvį, kitokie pas 
paukštį ir kitokie pas žin
duolį. Ir tokis kraujo skir
tumas turi tokią ypatybę, 
kad vieno gyvūno gyvo 
kraujo negalima įvesti į 
kraujo sūdymus kitam gy
vūnui. Jeigu bandom įleis
ti, tai tarp dviejų kraujo rū
šių prasideda kaip ir kova. 
Pasekmės būna tokios, kad 
gyvūną sutraukia į krūvą ir 
jis žųva, nelyginant kaip 
miestas, tarp kurio gyven
tojų iškila naminė karė. Tas 
pats darosi net ir su tais gy
vūnais, kurie kartais išrodo 
net artimi vieni kitiems, 
kaip antai žinduoliai. Pa
vyzdžiui, įčirkštas katės 
kraujas kralikui, užmuša 
pastarąjį ir, priešingai, 
įčirkštas kraliko kraujas — 
užmuša katę. Vadinas, kra- 
likas katei ne giminė. Tuo 
tarpu vienos katės kraujas 
kitai ''katei nė kiek neken
kia. Reiškia, tik giminin
gų gyvūnų kraujas gali būt

Proklamacį’a prieš karę.
i

siems. Laikraštį leisti tokį, anais laikais ant kalno Kri- 
kokis butų išgalima. Pajie- stų gundė, mokate vien tik 
gos iš visų pusių atsirastų niekinti ir biaurazodz^iauti 
kaip bematant f

Cook pavieto socialistai 
išleido į Chicagos darbinin
kus šitokią proklamaciją:

Pertraukdamas su Vokie
tija diplomatiškus ryšius, 
prezidentas Wilsonas pasta
tė Jungtinių Valstijų žmo
nes į didelį Europos karės 
pavojų.

Per trisdešimts pastarųjų 
mėnesių, tamsiausių mėne
sių žmonijos istorijoj, šeši 
milionai nekaltų žmonių jau 
išskersta, o daug daugiau 
milionų sužeista ir visam 
amžiui padaryta elgetomis. 
Ištisos šalis likos išpustytos, 
gamtos gausa ir žmonių 
triusu pagaminti turtai be 
pasigailėjimo sunaikinti, iš 
Europos liko klaikus gėdu- 
lių namai, kur apleistų naš
lių ir našlaičių verksmas 
maišosi su vaitojimu sužeis
tųjų karės laukuose.

Per tą beprotišką skerdv- 
nę, per tą laukinę puotą tik 
viena didesniųjų šalių išlai
kė da saugią poziciją — tai 
Jungtinės Valstijos. Laiky
damiesi iš tolo mes su kru
vina širdimi žiūrėjome į Eu
ropos žmonių žudymas.’, 
laukdami progos, kad prive- 
dus juos prie taikos ir pro
to, prie gyvenimo ir laimės. 
Bet štai staiga, veik be jo
kio pranešimo ar pasargos, 
be visuomenės pritarimo, 
dagi be pasitarimo su žmo
nių išrinktais atstovais 
kongrese, mums įsako sta
čiai stoti į tą padūkusį mir
ties šokį, dėtis prie žudvmo- 
si ir Amerikos darbininkų 
krauju tvindinti didžiąją 
kraujo upę Europoje.

Jungtinių Valstijų Socia
listų Partija, kalbėdama 
šimtų tūkstančių savo šali
ninkų ir visos šalies darbi
ninkų klesos vardu, išneša 
didelį ir aštrų protestą prieš 
vėlimą šios šalies į Europos 
kirirčius. Mes esam prie
šingi kiekvienai karei tau
tų tarpe, nes kiekviena ka-

rė reiškia grįžimą prie žiau- 
Į raus barbarizmo. Dabar 
gi grasinančiai karei mes 
esame priešingi ypatingai, 
nes da nei viena didelė karė 

' nėra buvus taip nepamatuo
ta ir nepateisinama, kaip ši
ta.

Paskelbta Vokietijos at
kakli ir neapribuota subma
rinų karė yra žiauriausis ir 
nežmoniškiausis žingsnis, 

' bet lygiai žiauri ir nežmo
niška yra visa karė ir abie
jų pusių vartojami budai. 
Karė yra visuotina skerdy- 
nė. Karė yra augščiausis 
laipsnis beteisės, todėl vel
tui yra kalbėti apie ’egališ- 
kus ar nelegališkus katės 
budus.

Amerikos darbininkai ne
turi .-u kitų šalių darbiniu- 

I <a?s jokių ginčų. Vo^eci- 
jos submarinų karė nepavo- 
jinga nei Amerikos čiely- 
bei. nei jos savy stovy bei, nei 
jokiai pamatinei žmonių 
teisei. Ji paliečia tiktai tą 

■ siurbikų klesą, ką daryda
ma žmogžudingus ginklus 
arba atimdama is mus mai
stą ir parduodama jį ka
riaujančioms Europos armi
joms daro sau miižinišką 

: pelną. Jungtinių Valstijų 
darbininkai neturi nei noro 
nei reikalo lieti savo kraują 
dėl nešvaraus kapitalistų 

I pelno.
šeši milionai žmonių, ku

rių kūnai dabar pu ra po 
sniegu apdengtais Europos 
karės laukais, buvo dau
giausia darbininkai. Jeigu 
Amerika bus įtraukta ka- 
rėn, tai jos darbininkų gy
vastis bus aukojamos ant 
kapitalizmo aukuro.

Amerikos darbininkai, 
pabuskit! Valanda svarbi, 
pavojus didelis, tylėti dabar 
reikštų nelaimę. Prabilkite 
aiškiu balsu! Tegul ristus 
ir stiprus jūsų protestas su- 

: skamba nuo vieno Amerikos 
krašto iki kito.

Šalin karė! Šalin tokia 
tvarka, ką gimdo kares! I-ai 
gyvuoja taika, lai gyvuoja 

• tarptautinis darbininkų so- 
‘ lidarumas visose šalįse!

I
J

ATSIŠAUKIMAS.
Nors ir neišpultu i laisvu iĮĮems protą sumaišo, kad jie

.........................
I

verčia, tiek tamsiems žmo- 

I

j

nežino, nei kas čia darosi.
Nagana kad jau „Drau

gas” (atleisk Dieve griekus, 
koks jis Draugas yra) su 

j „Darbininku” pašvenčia sa- 
i vo špaltas išbjiauriojimui 
savo priešų, tautiškų katali
kų kunigų, bet dar įsisteigė 

j ir laikraštpalaikį, vadinamą 
„Sargas,” kurį nežinia nei 
kas, nei kur leidžia. (So. 
Bostone, „Darbininko” 
spaustuvėj. Red.) Minėtame 

! laikraštpalaikyj daugiau 
nieko nėra, kaip šmeižtas.

Jau matome, kad romie
čiai padarė viską, ką tik ga
lėjo; bet mes naujai gimę, 
naujai gyvename, kur-gi 
musų pajiegos? Mes neturi
me kur atsikirsti, atsišiepti, 
jų klaidų nurodyti, ant ne
teisingų užmetimų atsaky
ti ! Galop, mes neturime vie
tos nei savo reikalų apkal
bėti — turim melsti, kad ir 
skirtingų minčių laikraščio 
redakciją, kad ant musų su
simylėtų! Patalpinę skirtin
gų minčių laikraštin kokį 
savo ir svarbų bei naudingą 
rašinį, neturim iš jo daug 
naudos, nes jis nustoja ne
maža svarbos.

Šių svarbiausių dalykų 
spiriamas ir dėl pasekmin- 
gesnio darbavimosi tarpe 
savo tautiečių katalikų, 
matau už svarbiausią daik
tą fkurti savo LAIKRAŠTĮ,

minčių laikraštį siųsti šisai 
atsišaukimas, bet neturint 
kur, o čia reikalų spiriamas, 
priverstas esu kreiptis į 
skirtingos nuomonės laik
raštį.

Vienok turiu viltį, kad 
nors dalis vientaučių dalyką 
supras ir kitiems pasakys.

Taip-gi turiu viltį, kad 
gerbiama „Keleivio” redak
cija, matydama tokią lietu
vių visuomenės nuoskriau
dą, patalpins šį atsišauki
mą į savo laikraštį, kuris 
tarnauja darbo žmonėms.

Mes visi katalikai matom 
ir daugelis iš musų teisingai 
suprantame Romos trusto 
padavimus, su kuriais musų 
didelės minios katalikų ir 
nesutinkame, bet, ant nelai
mės, neturėdami kam pasi
skųsti, nežinodami kur ga
lima atrasti vienminčių — 
priversti esame tylėt, viską 
užmiršt (kas nepageidauja
mo atsitinka) ir vėl nešt tą 
patį jungą. Tik tokių nelai
mių apsupti turime nešt ir 
nešt su neapykanta, su 
skriauda sunkią naštą.

Romos agentai daro tiek 
daug skerspainių ant kiek
vieno žingsnio, kad nei ne 
spėjame pirm laiko patė- 
myt. Ant katalikų klebonų, 
kurie neoriguli prie Romos 
trusto, tiek išmisliojimų pri
daro, tiek purvų per savo _ . _ _ _
leidžiamus laikraščius iš- kuris tarnautų mums vi- siicėlę į puikybę, kaip tas ką

at- 
nei 
už

ne-

tuos, kurie yra tikri Kris-
Laikraštis, arba musų or-itaus pasekėjai, 

ganas tiek daug šiame laike 
nuveiktų, kad jokis geriau
sias agitatorius negalėtų 
nuveikti.

Turėtume savo bėgančių 
reikalų centrą, turėtume 
kur gauti reikalingų infor
macijų, galėtume įvairio
mis žiniomis pasidalint ne 
vien apie gyvavimą tautiškų 
parapijų, bet ir iš kaimynų 
gyvenimo. Bet už vis svar
biausia toks laikraštis butų 
kovos įrankiu su romiečiais.

Kaip jau minėjau, pajie
gos tuoj atsirastų. Turime 
būt tikri, kad prie tautiškos 
bažnyčios priklauso kibes
nieji, tobulesnieji, apšvies- 
tesnieji ir daugiau protau
janti tautiečiai. Dar dau
gelis panašių tautiečių vel
ka jungą, bet prie musų vi
sai greitai ir tie butų. To
kių tautiečių miniai susi- 
spietus, galime žinot, kad 
darbas eitų kur kas pasek- 
mingesnis ir tie patįs tau
tiečiai katalikai butų dėkin
gi už paliuosavimą iš jungo 
nevalios. Broliai katalikai, 
sukruskime! P. šturmas.

Paskutiniu laiku labiau
sia sujudino romiškius nau
jai įsišventinęs kun. J. J. 
Strazdas, kuris būdamas 
gabus ir turėdamas ant 
žmonių gerą intekmę, grei
tu laiku suorganizavo E. 
Cambridge, Mass., didelę 
parapiją vardu Šv. Juozapo.

Dėlto „Sargas” ir šaukia 
riša gerkle: „Heretikas vei
kia Cambridge, žmonės ne
klausykite jo!” Bet matosi, 
kad žmonės supranta, ku
rioj pusėj teisybė ir ką rem
ti. Todelgi „Sargo” šauks
mas aišku, kad pasiliks 
šauksmu šaukiančio gilioje. 
Chicago, IH. F. A. M._______

I 
t
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Delko jie taip siunta?
Kada lietuviai katalikai 

pradėjo tverti neprigulmin- 
gas Rymo trustui parapi
jas, tai trustiniai musų ku
nigai pradėjo stačiai siusti. 
Šmeižimui tų lietuvių ir jų 
parapijų jie išleido net tam 
tikrą laikraštuką, „Sargą.”

Laikraštukas „Sargas” 
nors mažas, bet visi 4-ri 
puslapiai yra pritepti vien 
tik šmeižimais, o dėl dides
nės pajuokos bei pasityčioji
mo, net ir paveikslas vieno 
neprigulmingujų ten yra 
patalpintas.

„Sargas” plusta baisiau
siai, vadindamas juos here- 
tikais, apgavikais ir tt. Bet 
delko jis tai daro? Supran
tama ir aiškiai visiems ma
toma, jog dėlto, kad jie ne
priguli, ir nenori prigulėti į 
didijį Rymo trustą ir neda
ro trustiniams biznio. Jei
gu parapijonai pasistato 
sau bažnyčią, tai jiems ir 
priklauso; netaip, kaip pas 
Romos kunigus, kad visos 
bažnyčios turi būti užrašy
tos vyskupams, nors jie nie
kuo neprisideda prie jų pa
statymo.

Toliaus „Sargas” niekina, 
peikia ir keikia neprigul- 
minguosiuos dėlto, kad su
mažinus jų ant žmonių in- 
tekmę, nes jie patarnauja 
žmonėms taip gerai, da gal- 
įr geriau, kaip kad romiš- 
kiai ir už daug mažesnį 
lyginimą,- net nenustato 
kainų, bet patarnauja 
tiek, kiek keno loska.

O romiškiai, jeigu tu
turi užmokėti jam paskir
tos kainos, tai tau nereikia 
nei bažnytinių ceremonijų; 
nors butum ir geriausias 
katalikas, bet jeigu neturi 
pinigų, tai gali važiuot sau 
pragaran su velniais.

Tai doros skelbėjai, tai 
Kristaus pasekėjai! Gėda 
jums, Romos kunigai, jeigu 
jus taip elgiatės, darydami 
sau didžiausį biznį iš Kris
taus mokslo. Minate po ko
jų Kristaus žodžius. Kristus 
pasakė: Mylėk artimą kaip 
pats save. O kurgi pas jus 
ta meilė artimo?

Jus sakotės esate Kris
taus pasekėjai, ar ne? Jeigu 
taip, tai kodėl neinate to
kiais keliais, kokiais Kristus 
ėjo?

Matyt, jums visai nerupi 
žmonių išganymas; jums 
rupi vien tik didžiausius 
skarbus susikrauti veidmai
niaujant ir lupant, kad ir 
nuo biedniausio žmogaus di
džiausius pinigus už men
kiausią patarnavimą. Ir pa-

Keletas žodžiu Norwoodo ir 
kitų vietų korespondentams.-

Apie teisingumą kores
pondencijų gali spręsti tik
tai tie lietuviai, iš kur ko
respondencijos rašomos, ir 
tai tiktai tie, kurie savo aki- 

; mis matė tą atsitikimą, kun 
korespondentai apibudina. 
Nors ir socialistų laikraš
čiuose korespondencijos ne- 

i nevisada būna teisingos, 
kas, žinoma, labai apgailėti
na, bet visgi jos jau nebūna 
nors tokios kvailos, kad ne
žinantieji atsitikimo skaity
tojai galėtų paabejoti apie 
tokių korespondencijų tei
singumą. Bet paimkime ki
tų srovių laikraščius su jų 
korespondencijomis, o ypa
tingai klerikalų „Draugą” 
arba „Darbininką,” tai jau 
reiktų didžiausio žioplumo, 
kad tokioms nesąmonėms 
kas tikėtų. O vienok tų laik
raščių redaktoriai jas talpi
na. Sakytum, kad jie tiktai 
tam ir yra klerikalai, kad 
vieni meluotų, o antri tam 

j tikėtu. Pavvzdžiui paimki- 
i me '’Darbininko’’ N-r? 17, 
kur tūlas Žinantis aprašo 
vestuves, kur jaunavedžiai 
šliubavojosi civiliškai. O, 
šventas tu Laurinai, kokių 
ten nesąmonių nepripliauk- 
šta! Mat pikta klerikalams, 
kad jaunuomenė apsieina 
jau be kunigo, tai ir pliauš
kia, tai meluoja ir šmeižia, 
kad susipratę žmonės nene
ša S25 kunigui už šliubą. O 
juo labiau jiems pikta, kad 
dabar pinigų labai reikia, 
nes jų dvasiškas tėvelis vos 
nevos tiktai vieną gaspadi- 
nę apdengia, o jų pats diev- 
namis stovi kaip ant vištos 
kojos. Todėl visokie vyčiai 
ir kitoki bliuznytojai šėlsta, 
kad jų pienai nepavyko, nes 
jie riša gerkle rėkė, kad 
kaip tiktai pasistatys baž
nyčią ir gaus kunigą, tai vi
si pirmeiviai bus išvvti kur 
pipirai auga. Tuo tarpu gi 
lyg tyčia L.S.S. 133 kp. vis 
auga ir stiprėja; Lietuvių 
svetainė, kurią kunigas vi
saip keikė, stori kaip stov ė- 
jo ir laisvoji dvasia visuo
met ima viršų ant atžaga
reivio elemento. Civilių 
šliubų būna ris tanki aus ir 
tankiaus. Musų jezujitai į 
tai žiūrėdami nerimauja ir 
mano, kad plepalais sulaiky
sią visą pirmynžangą. Ir 
nėra ko iš to perdaug ste
bėtis, nes juk risi žinome, 
kad kiekvienas gyvas daik
tas prieš savo galą visuomet 
pasispardo. Taip tai daro ir 
mūsiškiai klerikalai.

Proletaras.
I

“KELEIVIS**
GERIAUSIS DARBO ŽMONIŲ) 

LAIKRAŠTIS.
PRENUMERATOS KAINA 

Amerikoje:
Metams .........................  $1.75
Pusei metų ...................... 1.00

Kanadoj ir Užrubežiuose: 
Metams ............................ $2.25
Pusei metų ...................... 1.25

Su visokiai reikalais atsikrei
piant j Redakcijų, rašykit šitokį 
adresų:

"KELEIVIS”
255 Broadwąy, So. Boston. Maaa.



keleivi*

Scrantonietiai steigi 
koopracijos krautavę.
Pastaruoju laiku scranto- 

niečiai suskato tverti koo
peraciją, kad bendromis' 
spėkomis Įsteigus reikalin
gų gyvenimui daiktų są- 
krovą. Galima butų labai 
pasidžiaugti tokiuo apsirei
škimu, jeigu istikrųjų gali
ma butų pasakyti, kad prie 
to darbo sukruto visi scran- 
toniečiai lietuviai. Tečiaus I 
taip nėra. O toks darbas i 
reikalauja kuodidžiausio' 
žmonių skaičiaus.

Matos, kad musų žmo
nėms da vis stinga sveikos 
sąmonės, kuri nurodytų, į 
kad kol-kas vieninteliu bu
du pasigelbėti savo kovoj 
prieš pragyvenimo brangu
mą yra tik susitelkimas ir 
bendromis jiegomis Įsikūri
mas krautuvės, kuri praša
lina bent dalį tų tarpinin
kų, kurie pasiima dideli 
nuošimti pagamintos verty-; 
bes; tuos nuošimčius iš ku
rių neblogai sau gyvena tie 
tarpininkai — krautuvinin-' 
kai juk sumoka jiems ne 
kas kitas kaip tik suvarto- 
tojai.

Darbininkai nuolatos de- 
juoia ir kits kitam skun
džiasi, kad sunku gyventi 
delei pakilusio ir da vis ki- 
lančio pragyvenimo bran
gumo. Bet tais bėdavoji- 
mais sau nei kiek nepaleng
viname, tai aišku. Kad pa
lengvinus, reikia dėti krū
von savo spėkas, o bendro
mis spėkomis naštą nešant 
ji pasirodys daug lengves
nė.

Todėl, skrantoniečiai- 
darbininkai, sukruskime! 
Kada darbas Įsteigti koope
ratyvišką krautuvę jau yra 
pradėtas, todėl nesnauski
me, bet imkimės visi kas 
gyvas ir kam gyvent reikia 
už darbo, kad kuoveikiau- 
siai susilauktume ir mes sa
vo kooperatyviškos krautu
vės, iš kur galėsime gaut 
maistą ir pragyvenimui rei
kalingus daiktus už tą kai
ną. kokią patis sau galėsi
me pardavinėti.

Apie kooperacijos mums 
darbininkams naudingumą 
tik neprotaujantis žmogus 
negali suprasti. Neprotau
jančių žmonių, ypač šiais 
sunkiais metais, skaitlius 
smarkiai mažinasi. Gi pro
taujantis žmogus jau žino 
kad lankti sau gerovės iš 
augštybių bei pasitikėti ki
tu mielaširdingų žmonių 
pagelba — tai veltus bran
gaus laiko gaišinimas.

Esant Scrantone apie as
tuoniems tūkstančiams lie
tuvių, tegul iš to skaitliaus 
nors tūkstantis atsiranda 
išmintingų žmonių, kurie 
sumes po 10 dolerių, o tuoj 
pasidarys suma 10 tūkstan
čių dolerių. Iš tos piningų 
sumos juk lengva pradėti 
biznis, nusamdžius reikalin
gą krautuvei vietą ir reika
lingus darbininkus.

Man rodos, kad tarpe 
8,000 žmonių rast tūkstanti 
tokių, kurie da išgali pas
kirti dešimtinę savo krau
tuvės Įsteigimui tai tik jau 
nesunku. Tik reikia, kad 
žmonės pagalvotų.

Jeigu jums kooperacijos 
dalykai ir pamatai nėra su
prantami, atsilankykite Į 
kooperacijos susirinkimus, 
kurie būna kas sąvaitė ket- 
vergo vakare, Lincoln Hali 
svetinėj, po nr. 1506 North 
Main St. ir čia plačiau susi
pažinsite su kooperacijos 
reikalingumu ir naudingu
mu.

Šiuomi gi kviečiame visus 
skrantoniečius sukrusti ir 
dėties kooperacijon, kad ti
krai galėtume matyt ir nau- 
doties jos naudingumu.

L. K. S. sekr.,
K. S. Pūras.

IS AMERIKOS.
SVARAS CUKRAUS

25 CENTAI.
Šios sąvaitės pradžioje 

smarkiai pašoko kainos ant 
cukraus. PanedėlĮ Bostone 
kainos svyravo nuo 7 iki 20 
centų už svarą.

Wobume buvo 20c. sva
rui.

Saleme 20c.
Lavvrence 25c.
Lovvellyje 20c.
Nashua, N. H. 12c.
Haverhillyje 22c.
Bet tai buvo pačių štor- 

ninkų pakeltos kainos, nes 
olselio kainos neperėjo 7^ 
centų už svarą.

SUSPROGDINO 4 TRAU
KINIUS.

Iš Meksikos pranešama, 
kad pusiaukelėj tarp Vera 
Cruz ir Meksikos miestų za- 
patistai išsprogdino 4 trau
kinius su žmonėmis. Už
mušta tarp 150 ir 200 pasa- 
žierių ir kareivių. Po kata
strofos zapatistai apiplėšė 
gyvus ir užmuštus žmones, 
nuvilkdami nuo jų drapanas 
ir paimdami jų bagažą.

CARRANZOS KARIUME- 
NĖ SUMUŠTA.

Atvažiavę iš Meksikos 
žmonės pasakoja, kad Vilią 
skaudžiai sumušė Carran- 
zos kariumenę, kuri norėjo 
jĮ suimti. Du traukiniai, 
kupinai prikrauti sužeistų 
Carranzos kareivių, atėjo Į 
Chihuahua miestą.

200 ŽMONIŲ ŽUVO 
EKSPLIOZIJOJ.

Vokietijoj, Schlesch mie
ste, dinamito dirbtuvėj išti
ko ekspliozija, kurioj žuvo 
200 darbininkų.

AUKOS 
LIET. ŠELPIMO FONDUI.

AUKOS. 
COAL DALE. PA.

Sausio 18d. prakalbos* gerb. sve
čių iš Lietuvos surinkt* nuo kares 
nukentėjusiems $10.90c. Aukavo: A 
Laki takas, J. Laigonas, S. Gavėnas 
ir W. J. Fritze pe $1-09; W. B. 
Arch, C. Lakitska* P. Deltuva, V. 
Laigonas, V. Vilioaiškis, S. Savickas, 
B. Deltuva ir T. Kvetnlaitis—po Wc. 
Smulkių aukų $2.90, viso labo — 
I10.99 c. W- J- Fritae.

GRAND RAPIDS, MICH.
Vestuės* J. Aniuno su p-le M. 

Jurkaiukaniut* susirinkusieji svečiai 
suaukavo L. Š. Fondan $10.00. Au
kavo: J. Tila, J. Gutauskas, J. Mikė
nas, T. Pauliukas ir J. Petronis — 
po $1.09;- T. Rasikas, M. Rasikienė, 
V. Juškaitis, A. Žaranka, J. Mali
nauskas, K. Rasikas, A. Gutauskas ir 
P. Vyšniauskiutė — po 50c.; 
Gatauskas 35c.; Al. Slavinskiutė 
Viso labo 10 dolerių, 
siųsta L. š. Fondan.

Aukos

J. 
10c. 
pa-

V. J.

ABERDEEN, WASH.
Parinkus aukų nuo karės nukentė

jusiems, surinkta $83.50 c. Aukavo: 
G. G. Stakėnas, Alek. Grybas ir Jo
nas Grybas po $5.00; Karolis Medu
lis $4.00; G. Žilis, J. Baltušis ir J. 
Passick — po $3.00; A. Kiekšis 
$2.50; D. Babil, J. Baltušis, Anie 
Dagis, T. Remeikis, G. Dilinskas, J. 
Zurba, C. Birgelas, V. Passick ir F. 
Bakševičia—po $2.00; T. Grybas ir 
W. Dapkunas — po $1.50; W. Stain, 
M. Šleiva, S. Masilionis, K. Ježikė- 
nas, T. Girštautas, S. Kalinauskas, 

■J. Kaupas, K. Juodzuils, M. Pipinis, 
M. Kūginis, P. Kemzūra, Annie 
Kvedaravičius, J. Stakėnas, M. Nak
tinis, Katrė Naktinis, K. Dagis, 
Ant. Staliunas, F. Mockus, P. Kugi- 

j nis, Marė Kūginis, M. Viederis ir A. 
Lakon — po $1.00; J. Vainauskas, 
G. Šlegeris, G. Kūginis, E. G. Kū
ginis, O. Kuginiutė, P. Kvedaravi
čius, M. M. Kvederavičiutė, P. P. 
Grybas, E. P. Grybas, J. Reivas, A. 
Stun, Chas. Wariakulis, L. Ch. Wa- 
riakulis, A. A. Kučinskas, R. P. 
Grybas ir J. T. — po 50c.; A. Ra- 
zevičius ir B. G. Šlėgeris po 25c; 
Taipgi F. Skladowski $1.00 ir F. 

! Burb — 50c. Viso labo $83.50. Vi
siems aukavusiems varde nuo karės 
nukentėjusių tariame ačiū.

G. G. Stakėnas.
Aukas, $83.50c. priėmiau.
T. L. Dundulis, L. Š. F. fin. sekr.

Pajieškau pusbrolio Jodo Andrulio, 
Kauno gub., Raaeinių jav., Skaudvi
lės valsč. Papeikiu kaimo, gyveno 
Bostone. Jo paties atsišaukti ar kas 
žino malonės pranešti.

Jonas Andrulis
827 Bank Str, VVaUrbary, Conn.

) 

I 
r

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

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

f
i

£
Paradnda Bačertf

Aš Petronė Garbukytš Suvalkų 
gub, Vilkaviškio pav, Alvito parap, 
Cičkų kaimo paj;«ėkaa giminių ir 
pažįstamų: Garbakių, Snirpooių ir 
Zibrickių. Jei kurie mate atvažiavę 
iš Lietuves, meldžia ataišaukti šioo 
adresu:

Mn. P. Bemotitna
49* Park ava, Bridpport, Cona.

Pajieškau sesers Liudvikos ir bro
lio Simeono Giedraičių, seniau gyve
nome Scrantone, jų pačių atsišaukti 
ar kas žino apie juos ra«ldžiu praneš
ti už ką busiu didžiai dėkingas. 

Izidorius Giedraitis
Bellevue Altą, Canada.

Pajieškau brolio Juozapo Balkaus, 
Vilniaus gub., Trakų pav., Onuškio 
valse., Migučionų kaimo, gyveno Lo- 
weil, Mass. Jo paties atsišaukti, ar 
kas žino meldžiu pranešti.

Miss Uršulė Balkiutė
419 Park st, Freeland, Pa.

Pajieškau brolio Jono 
Kauno gub., Šiaulių pav., 
nų parap.,Užkalnių kaimo, 
metus gyveno Bostone. Jo 
kas žino meldžiu atsišaukti.

Petronė ir Erominas Geležiniai 
350 W. llth st., New York,N. Y.
'__________________________________________

Geležinio,
Kurtave- 

pneš 4 
paties ar

$5.00 gaus tas kas praneš kur yra 
F. Mockaus, jis vadinas ir Dir.apas: 
6 pėdx ir 4 colių augščio, juodi plau- 
gaunu $5.00 į dieną. Aš esu našlys, 
kai, pailgo veido, juodbruvis. Ang
liškai mažai gali kalbėti. Pranešimą 
siųskit ant sekančio antrašo: 

Rubertas Jogaudas
25 Soho st, Pittsburgh, Pa.

i

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

Franas Savickas
1244 Se. 2ad st, Philadeiphia, Pa.

Pajieškau sero tėvo V. Rubiko, 
meldžiu pasigailėti manęs mažos ir 
atsišaukti, prisiųst kokių dovanelę ar

kas žinote nors kokią žinelę apie jį 
pranešti.

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

Karės pabėgėlis Kazlauskas jieško 
! savo sunaus Antano Kazlausko, paei
nančio iš Suvalkų gub, Mariampolės 
pav, Klebiškio valsč. Čiudiškių kai- 

I mo, Prienų parap. Meldžiu atsišaukt 
i ir atsiimt tėvo laišką. (8)

Paul Karsoks
i Box 620, Stuthers, Ohio.

Pajieškau Frano ir Adolfo Stn- 
peikių, taipgi ir Jono Yočepio, Kau
no gub, Vilkmergės pavieto, Alun
tos parapijos, gatvė Avilčių. Mel
džiu atsišaukti. (9)

Alfonas Yočepis
68 Hudson Avė, Brooklyn, N.Y.

I

SUSTREIKAVO 3,000 
ANGLIAKASIŲ.

Pennsylvanijoj, netoli 
Johnstowno sustreikavo 
septinių kasyklų maineriai, 
išviso 3,000 žmonių. Jie rei
kalauja, kad jiems butų mo
kama nuo tonų, o ne nuo ka
rų.

MONTELLO, MASS.
Krikštynose pas Julioną Valenti

ną, susirinkusieji svečiai suaukave 
nuo karės nukentėjusiems $7.00. Au
kavo: St. Vindasus ir Petkunaitė 
(kūmai) po $1.00; Jul. Stanis $1.00; 
St. Petrelevičiutė, E. Brazienė, K. 
Parazinskas, M. Krugeliutė, M. Va- 
lentinienė ir K. Kruzas po 50c. J. 
Jurka, F. Paulauskas, D. Pavilionis 
ir A. Alksninaitė — po 25c. Viso 
labo $7.00.

Pinigai pasiųsta L. š. Fondan.
Varde šelpiamųjų aukavusiems 

tariu ačiū. K. Bružas.
Pinigai priimti ir perduoti L. Š. F. 

kasininkui K. Šidlauskui.
J. G. Gegužis.

SUAREŠTUOKITE TĄ ŽMOGŲ!
Ignas Zingeris apsivogė Chicagoj ir 

išbėgo 4 sausio, 191" m. šitas jau
nas vyras dirbo pas mane bankoje per 
septynis mėnesius ir kada aš apsir
gau ir išvažiavau į ligonbutį ant ope
racijos tuomet jisai pasiėmė keletą 
šimtų dolerių ir išdūmė.

Paj ieškojimą*

Pajieškau draugo Petro Maldučio, 
Kauno gub, Panevėžio pav, Sindriu- 
nų sodžiaus. Pirmiau gyveno New 
Yorke, dabar nežinau kur. Meldžiu 
jį patį ar kas apie jį žino pranešti, , - . - r, . r «
nes yra svarbus reikalas ir laiškas (prasigyventi), £TCltai pirk 

šią bučernę, kurioj as per 
tris metus pinigų pasida
riau ir perku saliuną.

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

P. STANELIS
$•1 N. 8th ST, 

PHILADELPHIA, PA.

Jeigu nori pinigų padaryti
nuo jo giminių iš Rusijos.

Povilas Krivickas
32 Glenvood avė, Binghamton, N. Y.

APSIVED1MAL
Pajieškau apsivedimui merginos 

nuo 18 iki 2* m. amžiaus, kuri bu
tų blaiva ir myliati dorų gyvenimą. 
Susirašydamos malonėkit prisiųsti ir 
paveikslėlį. Platesnis* žinias duosiu 
per laiškų. Esu M metų. (8)

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

Pajieškau apsivedimui vergines 
nuo 20 iki 39 metų amžiaus, be skir
tumo pažiūrų, aš esu 30 metų, turiu 
gerą farmą ir vaistų krautuvę. At
sišaukiančios malonės prisiųst savo 
paveikslus, o aš galėsiu atsilankyti. 

C. Beker (8)
Milnor, N. D.

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

APSISAUGOK.
PASIRODŽIUS PRADŽIAI 
SLOGOS, VARTOK—

CASCARA0QU!N1NE

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

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 20 iki 30 metų amžiaus. Aš 
esu 25 metų ir esu amatinnkas. 
Meldžiu atsišaukti, atsakymą duo
siu kiekvienai.

Peter Galiūnas
1502 Factory Avė, Marion, Ind

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

Gaunamos bile aptiekoje.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba jaunos našlės bevaikės, be skir
tumo tikėjimo, nuo 20 iki 35 metų 
amžiaus. Platesnių žinių meldžiu 
kreipties šiuo adresu:

J. J .Miller
BOK 101, Odanah, Wis.

I
Aš Alena Kostovska, pasiro 

dau visai publikai akyse.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 18 iki 25 metų amžiaus, laisvų 
pažiūrų. Su pirmu laišku meldžiu 
prisiųst paveikslą.

~ .. .. , . . . , • L. BrinickisPajieškau draugo Andriaus Merkę- j- jr gt Minneapolis, Minn. 
vičiaus, Suvalkų gub., Vilkaviškio 
pav., Pažeriu valsčiaus, Pilkalnių 
kaimo. Meldžiu atsišaukti.

J. Senkus
1002 \Vashington St., Norwood, Mass

REIKALAVIMAI

MAINE’O FARMERIAI 
KALTINAMI Už BULVIŲ 

BRANGUMĄ.
Už nesvietišką bulvių 

brangumą kalti esą Maine’o 
farmeriai, kurie susipylę 
bulves Į sandelius tyčia jas 
laiko, kad kaina pakiltų. Bo
stone dabar už peką bulvių 
mokama 85 centai ir sako
ma, kad jos da daugiau pa
brangs.

SUNDAY KALBA Į 
TUŠČIAS SĖDYNES.

Žmonių mulkintojas pa
mokslininkas Sunday dabar 
laiko savo misijas Buffalos 
mieste. Bet laikraščiai ra
šo, kad žmonės Į jo misijas 
tenai nelabai nori lankytis. 
Kartais jisai sako savo pa
mokslus ir ”faituojasi” su 
velniu prieš tuščias sėdynes.

$10,000,000 KARIUMENĖS 
REIKMENIMS.

Iš Washingtono praneša
ma, kad šiomis dienomis 
valdžia rengiasi padaryti už 
$10,000,000 užsakymų ka
riumenės reikalams. Tai 
esąs didžiausis užsakymas 
nuo karės su ispanais.

960 ATSISAKĖ NUO 
TĖVYNĖS.

New Yorke pereitoj są
vaitėj vieną dieną 960 žmo
nių, Rusijos, Vokietijos ir 
Austrijos valdinių, atsisakė 
nuo senos savo tėvynės, nuo 
savo karalių, išsiėmė pir
mas popieras ir prižadėjo 
būti šios šalies piliečiais. 
Tai jau nepatriotiškai.

UŽGRIUVO KASYKLA.
Coloradoj, netoli Lavetos, 

Oakdale kasykloj eksplioda- 
vo gazai ir užgriuvo žemė, 
užberdama 14 angliakasių.

”KEL.” SKAITYTOJŲ ŽINIAI.
Visokius pabėgimus, nuskriaudi- 

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

"Keleivio” Admin.

I

Pajieškau Uteniškių draugų ir 
draugių, gyvenančių tVaterbury. Aš 
esu Kauno gub, Vilkmergėes pav, 
Kalterių sodžiaus.

Branislovas Baleišis
25 Green Str, Waterbury, Conn.

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

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

I

Pajieškau draugo Vincento Kaza
kevičius, Suvalkų gub, Mariampo
lės pav, Mikališkės valšč, Jestra- 
kio kaimo. Meldžiu atsišaukti ar kas 
žino apie ji pranešti.

J. Radzevičia
S20 Bank Str, Waterbury, Conn.

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

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

Pajieškau brolio Banašiaus Ivaš
kos, Kauno gub, Raseinių pav, jo 
paties atsišaukti ar apie jį žinančių
jų prašau man pranešti.

Juozas Ivaška
BOK 46, Rilton, Pa.

BUČERIS, atsakančiai mokantis 
savo darbą, pajieško darbo Lietuviš
koj bučernėj Pittsburge arba apie- 
linkėse, netoliaus kaip 10 mylių nuo 
miesto. Dėl išlygų ir pilnos infoŲna- 
cijos parašykite: (11)

J. Groton 
1602 Superior, avė, N. S.

Pittsburgh, Pa.
Žemaičio, 
Panemu- 
sodžiaus, 

svarbių

Pajieškau brolio Jono 
Kauno gub, Zarasų pav, 
nelio parap. Baltakartės 
gyveno Bostone. Turiu 
reikalą ir meldžiu atsišaukti.

Milą Kaučka
BOX 208, Roebling, N. J.

Kas mane išgelbėjo nuo varginan
čių ligų? Salutaras Bitteris. Ai 
per praeitus 4 metus buvau vo* tik 
gyva. Aš kentėjau nuo nevirintam 
pilvo ir dispepsijos. Mažai togalMn 
vau valgyti ir suvalgytas maistas su
teikdavo man daug nesmagumo — at
siliepdavo skilvyj skausmai, rėžimaa 
gurgimas vidurių. Diegliai suimda
vo po krutinę, šonuose ir strėnos*. 
Niekus aš negavau pagalbos dol savo 
sveikatos. Bet kada aš pradėjau rai
kai auti Salutaras Bitteris ir Saluta
ras, Regulaatria, dėl moterų, pradė
jau gerai jausties, gerai valgyti te 
dirbti, pasidarė smagu viskas. Po* 
6 mėnesius aš savo paveikslų nebana
liu pažint ir palikau laiminga naudo
dama Salutaras Bitteria. Kaina $1.09 
Galima gauti geresniuose šaitanuos* 
ir aptiekose, o kur negalima gauti 
kreipkis pas: (t)

SALUTARAS CHEMICAL INST.
Žolė* nuo visokią blogumų. 

1709 S. Halsted St, TeL Canal 9411 
P. J. BALTRĖNAS, Prot

Chicago, I1L
Sitų apgarsinimų turėtų penkaš- 

tyt kiekvienas, išsiltirpt ir pasDfkt

PRANEŠIMAS.
Pranešu draugams, kad kas norė

tų užsidėti biznį ir būti pats ant 
savęs bosas, yra Štaras ant išrandavo 
jimo, didelė vietą dėl bučiarnės ir 
grosernės. Bučiarnė su geru ”Ais- 
baksių”, $12.00 randos mėnesyj. Kas 
norėtų malonėkite greičiau atsišauk
ti šiuo adresu:

C. Mickus
6 Gaugh St., Easthampton, Mass.

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

Pajieškau draugo J. Augučio, gy
veno Winnipeg, Manitaba provinci
joj, paskui Colgary Altą. Kanadoj. 
Turiu svarbų reikalą ir meldžiu kas 
apie jį žino man pranešti.

K. Linka
20 Gladys Str, Detroit, Mich.

Jis yra ženetas su Petronėle Maciu
levičiūte, kuri paeina iš miestelio Jur
barko, Kauno gub. ir jau yra nėščia. 
Jisai pats kalba išlengvo, lėtai, eina 
galvą palenkęs, turi geltonus plau
kus ir ženklą ant kairiosios akies; 22 
metų senumo, 5 pėdų ir 8 colių augš- 
čio.

Paeina iš Macejunų, Švenčenų pa
vieto, Vilniau? gub., po tėvais Igna- 

; cas Zinkevičius. Kas tą žmogų už- 
i tėmysite tuojau areštuokite ir duoki
te men žinią kuoveikiausiai, o aptu
rėsite $100.00 dolerių dovanų ir pra
neškite šiuo adresu:

JOSEPH J. ELIAS, 
4600 So. Wood SL, Chicago, I1L

i

PARDAVIMAI
Telephone: Greenpoint 2327

SCHENECTADY, N. Y.
10 Vasario šių metų mirė Marijo

na Kupetienė po tėvais Rupšiukė pa
likdama dvi mažas dukteris ir vieną 
sūnų, kurie negali užsidirbti sau duo
nos. Velionės vyras Juozapas Ku- 
petis 17 kovo pereitų metų prasiša
lino nežinia kur, palikdamas ją ant 
ligos patalo ir su 3 vaikučiai. Juo
zapas Kupetis paeina iš Žilių sodos, 
Papilės parap. Šaulių pav, Kauno 
gub. Jeigu kas nors apie jį žinote 
malonėkit jam pranešti apie tai, lai 
pasigaili tų nelaimingų našlaičių ir 
kaip nors priglaudžia, nes kitaip tu
rės būt atiduoti į biednųjų namą. 
Jieško velionės brolis

ANTANAS RUPŠIS 
1119 Albany st, Schenectady, N. Y.

I

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

Pajieškau savo dėdės Adomo Dau- 
kančio, Vilniaus gub, Trakų pav, 
Semeliškių valšč., Vendzuliu kaimo. 
Meldžiu žinančiųjų pranešti.

Emilė Daukančiutė-Savickienė 
158 Cardoni avė, Detroit, Mich.

Pajieškau pusbrolio Vincento Ra- 
cevičiaus, Kauno gub., Telšių pav., 
Varnių parap.. Gotautiškių sodžiaus, 
gyveno So. Chicagoj. Meldžiu atsi
šaukt ar kas žino pranešti.

Franas Racevičius
71 Springfield str., Lavvrence, Mass.

I
Ponas Kriaučiau:—Jei nori mokslo 

tai štai tomistai geriausia proga jį 
atsiekti. Prie O. N. Universiteto par
siduoda kriaučiška šapa, kurioj liuo- 
su laiku nuo mokslo gali uždirbti vi
są užsilaikymą. Platesnių žinių 
kreipkis šiuo adresu:

A. Laukus
Ada, Ohio.

MACYS & MARCN
FDRN1TURE

TIKRAI LIETUVIŠKA KRAU
TUVĖ IR IŠLYGOS PIGIOS

Magdelena Lakickiutė iš Rusijos 
pajieško savo dėdės Antano Lakicko 
ir Kazio ir Klemenso Adomų, kūne 
gyveno Mahanoy City, Pa. Prašo jų 
rašyt jai sekančiu adresu: 

Magdalena Lakickiutė 
Januškeviči, Peršajskoj volasti, 

Minskij ujezd, Minskoj gub. 
RUSSUA.

Der.

Pajieškau merginos arba našlės už 
gaspadinę ant trumpo laiko ir jeigu 
bus galima dėl apsivedimo, tur būt 
geros širdies, prie šeimynos, nejau- 
nesnės 25 metų ir nesenesnės 35 me
tų amžiaus. Turiu nuosavą namą, 
dirbu Fordo automobilių dirbtuvėj, 
gaunu $5.00 į dieną. Aš esu našlis, 
turiu 5 vaikus. Su laišku meldžiu 
prisiųst savo paveikslą.

Juozas Visockis 
189 Cottage Grove avė, 
Highland Park, Detroit,

*
Pajieškau Antano Lingaus, Kauno 

gub, Saulių pav, Kuršėnų miestelio, 
apie 10 metų Amerikoj. Kas apie 
jį žino arba jis pats teiksis atsiliep
ti.

(»)

Mich.

Fr. Srūti*,
6 Melon st, Lakefield, Mass.

Pajieškau dviejų švogerių, Pran
ciškaus ir Albino, Kauno gub., Šiau
lių pav., Papilės parap., Zardilių so
džiaus. Pirmiau gyveno Chicago, 
I1U dabar nežinau kur. Meldžiu jų 
pačių ar kas apie juo* žino atsišauk
ti šiuo adresu:

Pranciškas
43 Weber st, •

Znotaa 
Roxbury. Mass.

Pajieškau brolio Antano Cimbalo, 
Marduų kaimo: Pijaus Jakubausko, 
Medrasinės kaimo ir Antano Alek
sos Juodupiu kaimo, visi Suvalkų 
gub.. taipgi kitu savo pažįstamųjų 
meldžiu atsišaukt.

Jonas Cimbalas (11)
partų sodos, dirba bene anglių ka-. 710 Mullin Str., Montreal, Canada. 
syklose. Meldžiu atsišaukti ar kas-------------------------------------------------
apie jį žino teiksis pranešti. ( .

Franas Butkevičius
38 Chapel st., Westfield, Mass.

Antanas Vencius
2203 Oregon avė., Cleveland, Ohio.

Pajieškau Jono Petrausko, Kauno 
gub., Telšių pav., Barstitų parap., Pa-'

I
I

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

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

(8) Pajieškau draugo Aleko Stepanke- 
| vičiaus, Vilniaus gub, Trakų pav, 

miestelio. Turiu labai 
ži
lai

I vičiaus, _
; iš Jiezno miestelio. Turiu 
svarbu reikalą, todėl kas apie jį 
no. malonės pranešti arba pats 
atsišaukia

Jurgis Baranauskas 
(iš Punios miestelio).

34 Lacionia Court, Lynn, Mass.

ATVIRUTĖS
Atvirutės arba vaizdeliai, kurie 

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

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

$1.00 tik ant 
sąvaitės

Pristatom į namus visokius 
daiktus į visą apielinkę Jeraey, 
NewYork, South ir Centrai 
Brooklyną, Maspeth ir kitur. 
Atvažiuokit ir iš toliau, karai 
užsimokės. (11)

198-200 Grand Street

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

Adomas Gudas
6 Harrison st, Cambridgeport, Mass.

Pajieškau brolio Roko Elenskio, 
gyveno Leviston, Me. Dėl svarbaus 
reikalo meldžiu atsišaukti ar kas ži
no pranešti.

Stanley Elinskis
134 Millbury Str, Worcester, Mass.

Pajieškau pusseserės Marės Zanlde- 
vičiutės po vyru Kandauskienės ir 
draugų Jono Stadalninko, Magdale
nos Vaškeliutės, Onos žemantaus- 
kiutės ir Pranciškos Snapkauskiutės. 
Visi Suvalkų gub, Vilkaviškio pav. 
Meldžiu atsišaukti arba kas žino 
pranešti.

Kazimieras Bakunaa
4925 N. Cote avė., Eact Chicago, Ind.

Pajieškau draugo Kazimiero Iva
nausko ir Juozo Cikanavičio, abu 
Vilniaus gub.. Trakų pav.. jų pačių 
atsišaukti ar kas apie juos žino, 
meldžiu pranešti.

Chas. Ablačinskas
102 W. Indiana Str., St. Charles, UI. j 

iPaiieškau pusbrolio Antano Norei
kos. Kauno gub, Šiaulių pav, Kar- 
bidiškių kaimo, taipgi brolio Jono 
Simanto. Kruopių parap. Padorų 
kaimo. Meldžiu atsišaukti.

Antanas Simant
2209 St Clair avė, Cleveland, Ohio.

Pajieškau draugo Damininko Ba- 
nevičio, Kauno gub, Telšių pav. 
Domacų sodos. Jo pat'es ar 
apie jį žino meldžiu atsišaukti.

Frank Royk
1327 Sturgus Road, Seattle, Waah.

•t 

kas

Pa'ie*kau Juozo Briedžio, Kauno 
gub./ Šiaulių pav. Meškučių parap. 
Lydekų kaimo. Jo paties atsišaakti 
ar kas žino molonėe man, ką tik at
važiavusiam Amerikon pranešti jo 
antrašą. (®)

Steponas Leskauskas
797 Bank st, Waterbury, Conn
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IŠRADIMAI.
Turite kokį nors išradimų ar 

gal abejojate apie jį, prisiųsldte 
mums dėl užpatentavimo. Dova
nai duodame rodą ir nurodymus 
apie nžpatentavimą. Dovanai 
gaus kiekvienas knygutę kų išra
sti. kaip ažpatentuoti ir kokie iš
radimai pageidaujama. Pinigas 
už nžpatentavimą iš kalno nei
ma ne, tik prisiųakite mažų dalį 
rankpinigių, o likusius užmokėsi
te, kaip gausite popieras, abelnai 
sakant kaip busite užganėdinti. 
Dovanai padedame parduoti ui- 
patontuotus išradimus, 
name gerumų $19,000.

Rašykite lietuviškai j 
musų ofisų.

AMKRICAN-BUROPBAN 
PATENT OFF1CB. (k.) 

309 Broadvray. 493 Barrister 
New Yerk City, Waakington, D.

bile kurį
(8)
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Geras liudininkas.
Teisme sykį buvo šitoks 

atsitikimas. Teisėjas klau
sinėjo liudininkus vieną pa
skui kitą. Pabaigęs kaman
tinėti vieną labai nuobodų 
liudininką, liepė tvarkda
riui pašaukti kitą:

—Tvarkdary ’ Pašauk čio
nai liudininką Povilą Rau
dą.

Tvarkdarys išeina ir susi
tinka tarpduryje kitą žmo
gų. Manydamas, kad tai 
yra šaukiamas liudininkas, 
jisai jam parodė pirštu į 
teisėją.

—Kiek turi metų?—klau
sia teisėjas.

—Kad to visai nereikia— 
sako žmogus.

—Ką tu čia mane mokin
si, ko reikia, o ko nereikia! 
—šaukia supykęs teisėjas. 
—Sakyk man tuojaus, kiek 
turi metų, nes liepsiu užda- 
ryt tave Į belange. Na, 
kiek?

—Dvidešimts keturi me
tai—sako persigandęs žmo
gus.

—Kur gimęs?
—Pilviškių parapijoj.
—Tėvų vardas?
—Jonas ir Agnieška.
—Kokios tautos? 
—Katalikas.
—Ar šitas skundžiamas j 

žmogus nėra tavo giminė?
—Saugok Dieve.
—Tai dabar prisieksi, kad 

teisme sakysi teisybę.
—Ale ką gi čia ponas nori 

daryt? Kamgi reikia? Aš 
neturiu laiko... Dešros at
auš...

—Tylėk! Turi prisiekti ir 
tiek.

—Bet gi nėra laiko.
—Tylėk, nes liepsiu užda

ryk Da syki tau sakau, 
kad už neteisingą prisieką 
galima papulti kalėjiman, o 
beto da ir anam pasaulyje 
turėsi užtai nesmagumų. 
Dabar kalbėk paskui mane: 
Prisiekiu...

—Prisiekiu.
—Dievui visuresančiam

ir viską matančiam...
—Matančiam...
—Kad ant visko, ko tik 

mane teisme klausinės...
—Teisme klausinės:..
—Sakysiu vien tik teisy

bę, ir nieko daugiau, kaip 
tik ttisybę.

—Teisybę.
—Ir taip man Dieve pa

dėk.
—Dieve padėk.
—Dabar sakyk, ką žinai. 
—Aš nieko nežinau, kam 

čia mane kamantinėjat. Juk 
aš«savo kiaulę paskerdžiau, 
ne vogtą. Ačiū Dievui da 
musų familijoj vagių nebu
vo...

—Apie kokią kiaulę tu čia 
kalbi?

—Nugi apie tą degląją... ■ 
Lyg ponas nežinai!... Vakar 
paskerdžiau, tai šiandien 
boba prikepė dešrų ir kū
mas Pagaila žadėjo ateit, 
bet jis čia sėdi, tai ir atėjau 
jį pašaukt.

Teisme visi pasileido juo
kais.

Vieną kartą žiemos laiku 
ėjo miesto link žydas. Kad 
padaryti trumpesnį kelią, 
jis patraukė skersai užša
lusią upę ir, per neapsižiū
rėjimą Įlindo į eketę, žyde-’ 
lis kabo pasikoręs ant pažas 
tų ir šaukia pagelbos. Tuom i 
tarpu grįžo nuo ligonio ku
nigas, kuris ligoni rado mi-1 
rūsį ir sakramentą vežėsi 
atgal; išgirdęs šauksmą, su- 
ryko vežėjui:

—Sustok.
Vežėjas sustojo, kunigas, 

kaip storas, nes tai buvo 
pats pralotas, išsirito iš ro
gių ir nuėjo upės link. Kuo-; 
met prisiartino prie skęs
tančio žydelio, skęstantis 
tuoj pradėjo maldauti:

—Ai, gevalt. Ponas kuni
ge, kibą dėvas tave atsiun
tė—gelbėk man.

—Aš katalikas ir žydo 
gelbėti negaliu, — atkirto 
pralotas.

—Ai, vei... Tai padaryk 
man kataliku ir gelbėk,— 
striokavo žydelis.

—Ar turi pinigų užsimo- 
kėt už krikštą?—paklausė 
kunigas.

—Aš turi pinigų, bet keli
nės kišenyje. Ištrauk man, 
o aš, kaip dėvą myli, užmo
kėsiu tamstai.

—O, ne. Kunigas be pini
gų nieko nedaro, tai viena; 
o antra, tu paskui neduosi 
ir nesikrikštysi. Duokš vie
ną ranką, aš tave palaiky
siu, kad nenuskęstum, o ki
ta išimk pinigus.

—Nu, ką darysi bėdnas 
žydelis. Laikyk tvirtai.

Žydelis padavė kunigui 
drebančią ranką, kitą gi 
Įkišo Į vandeni ir ištraukęs 
mašną su pinigais tarė:

—Ponas, kunige. Pasi
gailėk manęs naujo katali
ko ir neimk tiek daug už 
krikštą, kaip kad nuo seno 
kataliko imi.

Kunigas nieko nesakyda
mas, pasidėjo pinigus ant 
ledo, pakrikštino žydeli, da
vė suvalgyti sakramentą, 
patepė aliejum kaktą ir ta
rė:

—Dabar tu esi geras ka-Į 
talikas ir numiręs eisi tie-- 
siog į dangų. Todėl aš tave 
negefbėsiu, nes tu gali atsi-j 
versti atgal Į žydą ir tekti! 
velniui. Taigi ir važiuoki 

į pas Abrahomą... Kunigas 
i pasiėmė pinigus už darbą ir j 
j nuvažiavo savo keliu.

Senas Vincas.

I

į

I

K. Rimgailai. — Klausiat, 
kur dingo žemaičiai. Žemai
čiai da nėra dingę. Ameri
koj jų išrodo nedaug dėlto, 
■kad čia jie išsimėtę.

A. Kardinolui.—Apie ypa- 
tas, kurios savo nešvariais 
privatiškais darbais pačios 
save pežemina, laikraštyje 
negalime rašyti. Doros pri- 
dabojimui yra dvasiški pie
mens ir policija.

Bijūnėliui.- - - ,♦ — Apie toki 
”didvyri,” kaip kunigų 
klapčiukas p. Ruškis, nėra 

j reikalo nei popieros rašy
mui darkyti.

Pipkoriui. — Tamistos at
sakymo Lelijos žiedui nedė
sime, nes gavome du tokiu 
atsakymu ir vieną jų deda
me.

i

St. K. Laurinaičiui. — 
Dėl vietos trukumo tamis- 

i tos korespondencijos pirma 
| negalėjome Įdėti, dabar jau 
pasenusi ir tie dalykai mu- 

i sų skaitančiai visuomenei 
žinomi.j —————■—m

Pridečkas prie airių pa
vardžių ”Mac” arba su
trumpintas ”Mc” yra pasko
lintas iš škotų kalbos ir rei
škia sūnų. Pavyzdžiui: Mc 
Allan. reiškia Allano sūnūs.

Amerikos "Macochas” arba kaip kn. 
Schmidtas supiaustė merginų On^ 
Aumuller. Knygelėj surinkti visi 
rūmų kurie buvo prirodyti taisme, 
naudinga perskaityt kiekvienam 10c

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

Dievo žmogus. Labai užimantis Ir 
naudingas papasakojimas iš dar

bininkų gyvenimo .........................18c

I
 J. MATHUS

Geriausias Lietuvi*

8ALONAS IR RESTAURACIJA. 
Sveiki geriausio* rųšies gėrimai 

ir užkandžiai. Patarnavimas prie
lankus.

Parankiausia Lietuviška užeiga. 

J. MATHUS 
1^348 Broadway. So. Boętoa, JMasa^

i

Dslko žmogui reiki* 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; 8. Lietuviai lieka 
velniais; 4. Paskutiniai lietuvių die
vai .................................................  10c

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

Nihilistai arba užmušimas earoAlek- 
randro 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 ■ ••••.••. 85c t

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

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

Revoliucijos giesmės. Knyga dide
lio formato, su gaidomis (notomis 
sutaisyta ant 2-jų, 3-jų ir 4-ių bal- 
au. Lengvos mokinimu. ............85c

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

Paparčio žiedas ir kitos gražios apy
sakos, kuriose nurodoma, kmp ne
kuria žmones išsitikėję i visokius 
burtus ir tt................................... 15c

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

Kodėl aš netikiu į Dievų ? arba tikė
jimo kritika. Parše Iksas. Kny
gutėj tik protingi nurodymai, pa- 
lemti ant faktų. Kiekvienas geras 
katalikas, valnamanis privalo j* 
perskaityti......................................

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

Materijalistiškasis istorijos * suprati
mas. Jei nori žinoti, kas gimdo pa
saulyje įvairius nuotikius, tai per
skaityk šit* knygutę. Kalba lengva 
ir labai aiškus išvedimai........... 1®<

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

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

TeL: 2787-Jj

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 vakare.----------------STRMTUI HANOVER STR] 

g BOSTON, MASS.

Telephone: Back Bay 4XM

DAKTARAS

Fr. Matulaitis
GYDO VISOKIAS LIGAS. 

PRITAIKO AKINIUS.
Valandos:

Nuo 1 iki 8 dienų.
Nuo 7 iki 9 vai. ..vakare.

419 BOYLSTON STR.
Saite 418, 420 ir 421,

Netoli didžiojo miesto knygyno,
BOSTON, MASS.

i
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Ei. Vyrai. Via! Pas

YUDEIKO!
Jis užlaiko gerų Restauracijų, 
visokios rųšies Alaus, Degtinės : 

Vyno ir Cigarų.
Pirmiausia ir parankiausia i 

vieta lietuviams.

304 Broa^way ir 259 D Streets;: 
so. BOSTON, MASS.
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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
apsakomų nemalonumą 
—jeigu tik urnai pra
dėsi vartot musų su
taisytus plaukams vais-

i-

ii r'
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“Dermaruga”. Geresnių plaukams
r 
tus 
vaistų už “Dermafugų” nėra! -

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

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

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

Legalšld žmogžudžiai. Trijų aktų 
tragedija, paimta iš revoliucijos 
laikų ................................................ l$c

Alkoholis -ir kudikiaL Kas yra arba 
tikisi būti kūdikių tėvais, būtinai 
turėtų perskaityti šitų knygutę^. 18

Kur musų bočiai gyveno. Tai yra tl- 
rinėjimas, kur buvo pirmutinė šmo- 
nių lopšinė. Knyga naudinga ir pa
mokinanti. Parašyta Z. Aleksoa 
kuris daug darbo pašventį tirinijl- 
mams lietuvių praeities ...... N*
Reikalaudami knygų krelpkiii 

šitokiu adresu: *
"KELEIVIS,”

255 Broadvay,
SO. BOSTON. MASS. j

Pirksi Laikrodėli?

Jungtinėse Valstijose yra 
5073 bevielio telegrafo sto
čių.

Sakoma, jog tarp ispanų 
yra kur-kas didesnis 
šimtis neregių, negu 

>.1 katros, kitos šalies.

nuo- 
tarp

APTINKA
Teiaiagiauia ir GoriaasU
Sutaiaom Recaptua ao di-; 

džiausią atyda, nežiūrint ar iš į > 
Lietuvos atvežti ar amerikoniild. i 

; į Gyduolių galite gauti, kokiaa tik : 
į į pasaulije vartoja, taipgi visados • 
:' randasi lietuvis aptiekorius. 
b EDVARD DILY, Savininkas h

18 Brcacway, So. Bostcn. n 
15 Galite reikalaut ir per laiškus, ' 
i 5 o mes per ekspresų gyduoles at-; ■ 
; t siusime. į f

H

M. GALLIVAN CO
Užlaiko geriausį -

ELIŲ, VYNĄ LIKERIUS IR 
KITOKIUS SKANIUS 

GĖRIMŲ.
Taipgi ir geriausio tabako Cigarų 

Meldžiame užeiti, o visados 
rasite gražų patarnavimų.362*366'2m) st., So. Buster

o
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AR NORI, KAD MERGINOS 
MYLĖTŲ?

Jeigu <aip, tai nusipirk

I

Materijalistiškas
Istorijos
Supratimas

TRUMPI IR AIŠKUS STRAIPSNELIAI 
PROLETARlšKOSlOS F1LOZOFUOS.

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

KAS GIMDO PASAULYJE VISOKIUS 
BAISIUS NUOTIKIUS.

I. įvairus Istorijos supratimai.
II. Materijališkasis Istorijos supratimas.
III. Išvedimų patvirtinimai.
IV. Pirmoji Kryžeivių Karė.
V. Antroji Kryžeivių Karė.
VI. Trečioji ir sekančios kryžeivių karė*.
VII. Kryžeivių karės su Krikščioniais ir

KNYGA PADALINTA J AŠTUONIS SKYRIUS.

SKYRIUS
SKYRIUS
SKYRIUS
SKYRIUS
SKYRIUS
SKYRIUS
SKYRIUS

Stabmeldžiais.
KARIŲ PRIEŽASTIS.

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

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

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

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

"KELEIVIS,” SO. BOSTON, MASS.

>1k

KREST KENDŽIŲ, 
o Ji niekad nepamirš jus,__

, kendžių gardumas priverčia jų 
jus mylėt. Reikalaukit visur ir ) 

( visados Lowney"s Crest Ken- į 
džių. Jeigu negali gaut kitur, j 
tai prisiųsk mums dolerį, o > 

į gausi vienų svarų geriausių į 
Amerikoj išdirbtų kendžių.

Gerausias agentas Bostone. )
K. ŠIDLAUSKAS

226 BROADWAY, j

nes

• *.♦- JS ♦A® ♦.♦'V ♦•♦z® ♦.♦*5', ♦.♦/?> ♦.♦<> ♦.♦-5' ♦.*© ♦.♦<55 ♦.♦O ♦.*© ♦.♦<?> ♦.♦O ♦.♦-5' ♦.♦<?' ♦.♦<5j ♦.♦v® ♦.♦*.*

| AR NORI GERAI IŠMOKTI ANGLŲ KALBOS? |
KORESPONDENCIJ1NIS SKYRIUS K

Ansrlų kalba yra lengva išmokti, bet šis lengvumas guli ant to 
kas mokina, ką mokina ir kaip mokina. Tamsta gali išmokti visą 
anglu kalbą linosose nuo darbo valandose savo namuose, už mažą 
atlyginimą.

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

KLESŲ SKYRIU S
Tuos, kurie gyvena arti, mokiname KLESOSE, dienomis ir va- ♦’♦ 

karais. Jei nori greitai išmokti Anglų kalbą, tai persitikrink apie 
musų mokyklą pirmą negu pradėsi mokslą kur kitur. Atmink, čia ♦“♦ 
daug mokinių prie vieno mokytojaus neleidžiame ir mokiname dau- 
giau negu kur kitur. Šioj mokykloj galima užbaigti GRAMMAR ir ♦*♦ 
HIHGschooleskursus. Dvi mokyklos-731 W. 18th St., ir 1741 W. 
47th St. Laiškusadresuokite: AMERICAN SCHOOL OF LANGU A. •*♦ 
GES, 1741 W. 47th Su, Chicago, I1L

Ant 21 
akmens

Gelžkelio laik
rodis šrubeiiu 
užsukamas, vy
riško didumo, 
rašytais dubai- 
tavais viršais. 
ant 20 metų au
ksuotas su iš- 
Labai teisingas 

važiuojantiem* 
reikia visuomet 

žinoti. Gvarantuotaa 
Ypatingas pasiulyji

i
Siutus ir kitokius

J*'
t Zi 6

I

DUOKIT PASIŪT MUMS
Užtikrinam, kad Jus snčėdysit pinigų !r V 

turėsite GRAŽIUS RUBUS. Mes imam 
materijų iš gerųjų firmų ir primieruojaai T 
rūbą pagal žmogų, todėl nesudarko žmogaus £ 
išvaizdos ir būna tvirtesni.

1
•’.'/i

GERUS VYRAMS SIUTUS IR OVERKO- 
TUS PASIUVAM PIGIAI IR GERAL

ypatingai gelžkeliu 
žmonėms, kuriems 
tkras laikas 
ant 20 metų. ---- _ . -
mas. Mes išsiųsime šį laikrodėlį ant 
kiekvieno adreso už $5.75 C. O. D. b 
persiuntimo kaštus, su teise jums vi 
skų peržiūrėt. Jei busi neužganėdin 
tas, nemokėk nė cento. Atsiminkite 
jus užmokėtumėt už tokį pat laikro 
dėlį apie $25.00 jei pirktumėt kitur 
Puikus auksuotas lenciūgėlis ir ka 
būtis dykai su kiekvienu laikrodėlio

(T)
EXCELSIOR WATCH CO.

806 Athenaeum Bldg. CHICAGO, ILL.

■i

1

TAIPGI IŠVALOM IR IŠPROSINAM 
VISOKIAS VYRŲ IR MOTERŲ 

DRAPANAS.
Tikras Jūsų brolis lietuvis

Ant. Januška
b

4-
822 W. BROADWAY,
80. BOSTON, MASS.

Telefonas: So. Boston—21018

^SS5S=a a SS = = = ======= = = = = = »~==S£=S= = =-= = =■=.=■= ======= =SS* 
į REIKIA ŽINOTI, KAD TIK DAUNOROS ’TRE
JOS DEVYNERIOS” YRA TIKRAI LIETUVIŠKOS 

Jų tik ir reikalaukite aptiekose, bet jei nerasite, tai 
rašykite žemiau padėti adresi, prisiunčiant 85 o 
tuojaus apturėsite.

( 
(

š

b£

EXTRA!

===»*

neužganėdintas, męs permainysimo

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

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

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

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

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

Y7-ERGIJOS
* dienos jau

praėjo. Bet
vis dar tarpe mus

12 šūviais Pištalietas
Šauna 12 sykių su vienu 

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

Jeigu sutinkat, iškirpkit šitų ku
ponų tuojaus ir įdėję į laiškų prisiųs
kite mums. Mes tiesiog į. jūsų na
mus prisiusime šitų 12 šūviais pišta- 
lieta su dėžute šovinių ir sykiu pa
siųsime gražų auksuotų laikrodėlį.^ 
Aplaikę jus užmokėsite tik $6.70 
už laikrodėlį, o pištalietas dykai.

Užsisakyk šiandien. Jeigu butum 
arba grąžinsime pinigus. Adresų pa rašykite aiškiai:
ELITE COMPANY. 108 BALTIMOR EBLDG.. CHICAGO, ILL.

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

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

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

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

Nuo Reumatizmo, Padagos, Ncurali- 
gijos. Persišaldymo, Apšlubimo, Dantu- 
Skaudėjimo, Diegliu ir Skaudėjimo Kru
tinėję. kaip ir nuo visokiu kitu reuma- 
tišku ligų, naudoki 

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

F. AD. RICHTER &. CO. 
74—80 WMhinaton Straet, Naw York.

TREJOS DEVYNERIOS 
arba 
TREJANKA 

Susideda ii 2J įvairių gydančių šalių ir šaknų. 
Sutaisyta su degtine arba virintu vandeniu 

yra geriausiu vaistu arba karčiu 
vynu dėl skilvio.

Gydo visokias skilvio ligas, nemalimų, 
gumbų, dispepsiją, išpūtimų, riemenį, 
dieglius šonuose, krūtinėje ir nugaroje, 
patrūkimą, sunkumų ant krutinės ir 
visokias kitas skilvio ligas. Geriausiai 

pataiso apetitų.
VARTOJIMAS: Viena pakeli šitų gydančių 

augmenų užmerkti i viena kvorta ėysto spiruto 
ir tiek pat vandens, arba išvirti ėystame van
denyje ir po 24 vaiandų gerti po puse stiklelio 
arba mažiau.

VINCAS J. DAUNORA, Aptiekorius 
229 Bedford Ava, Brooklyn, N. Y.

Kampas North 4-tot gatvės.
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Voltaire.

SOKRATAS.
3-jų aktų dramatiškas piešinėlis. 

Vertė Negeistinas.
(Tąsa)

Iš Muzikos 
Istorijos

Melitas ir kitas teisėjas.—E, koks lat
ras!

Sokratas.—Sakau jums—Dievas vie
nas. Jis begalis ir jokia esybė negali jo 
perskirt su jo begale. Pakelkit žvilgį ant 
dangiškų kūnų, nuleiskit jį ant žemės ir jū
rių—kiekvienas atsako kitam, viskas su
tverta vienas kitam. Kiekvienas tvarinys 
ankštai surištas su kitais tvariniais, viskas 
turi vieną išvaizdą—reiškia, vienas yra 
meistras, vienas valdytojas visko. Gali būt, 
kad jis malonėjo sutverti dvasias, demonus, 
daugiau galingus ir apšviestus, negu žmo
gus; bet jeigu tokie ir yra, tai jie tokie pat 
tvariniai, kaip ir jus; jie yra pirmutiniai jo 
pavaldiniai, bet ne dievai. Bet niekas gam
toj neparodo, kad tokios dvasios butų. Jei
gu Minervoj jus matytumėt dievišką iš
mintį, jeigu Neptūno vardu vadintumėt 
gamtos įstatymus, pakeliančius ir nulei
džiančius jūres, aš jums pasakyčiau: ”Jųs 
galit sau garbint Minevrą ir Naptuną, bile 
tik tuose simboluose pripažintumėte >vieną 
Augščiausiąją Esybę, ir kad neklaidintu- 
met žmonių.”

Anitas.—Koks bedieviškas mišinys!
Sokratas.—Saugokitės iš tikybos da

ryti metafiziką: jos mieris—dora. Garbin
kit dieviškumą ir nesiginčykit. Jeigu musų 
bočiai kalbėjo, kad augščiausioji dievybė 
nuėjo į Alkmenos, Danaos ir Semelės glėbį 
ir turėjo su jomis vaikus, tai tas buvo per 
drąsus išmislai. Tas reiškia šmeižti dievy
bę, tvirtinant, buk ji dasileido to, ką męs 
vadinam svetimoteryste. Tas reiškia atim
ti žmonėms vyriškumą, kalbant, kad idant 
būti dideliu žmogumi, reikia ginti nuo slap
tingo susinešimo Jupiteriaus su viena iš jus 
moterų arba dukterų. Miltiadas, Kimonas, 
Themistoklas, Aristidas, kuriuos jus perse- 
kiojot, buvo verti Persejaus, Herkuleso ir 
Vakcho. Stengkitės ir jus būti tokiais.

Melitas.—Koks blevizgojimas ir kokia 
drąsa!

Vienas iš teisėjų.— Kokios nesąmonės! 
Aš čia nieko nesuprantu.

Melitas.—Sokrate, tu vis tik išvadžio-l 
ji. Mums to nereikia. Atsakyk trumpai ir 
aiškiai: Ar tyčiojaisi tu iš Minervos?

Sokratas—Teisėjai Atėnų! Saugoki-i 
tės tokių dalykų. Kada jus verčiat tikėt į 
visokias kvailystes, tai daugelis žmonių nie
kam nenori tikėt. Pas juos gana yra pro- i 
to, kad suprasti jūsų mokslo kvailumą, bet ■ 
jie permažai jo turi, kad atrastų sau tikrą 
tikėjimą. Jie juokiasi iš dievaičių ir nemo-.
ka guodot Dievo visų esybių.

Melitas. — O, piktžodžiautojas! O, 
šmėkla! To, ką jis pasakė, užtenka, kad aš 
pasmerkčiau jį mirtin.

Keli teisėjai.—Ir męs tam pritariam!
Vienas iš teisėjų.—Nekurie iš mus ne

sutinka su ta nuomone. v Sokratas kalbė
jo teisybę. Mums rodos, kad žmonės butų 
teisingesni ir protingesni, jeigu protautų 
taip, kaip jis. O kas lytisi manęs, aš netik
tai nepasmerkiu jį, bet manau da, kad jam 
reikia paskirt dovaną.

Keliatas teisėjų.—Ir męs tos pat nuo
monės.

Melitas.—Nuomonės lyg kaip ir skiria
si.

Anitas.—Gerbiamieji areopagitai, pa- 
velykit man su Sokratu pakalbėti. Ar tu 
tiki, kad saulė apie žemę sukasi ir... kad 
areopagas, tai šventa įstaiga?

Sokratas.—Tu neturi teisės statyt man 
klausimų, bet aš turiu teisę mokyt tave. 
Žmonijai visviena, ar sukasi žemė, ar. suka
si saulė: bet svarbu tas, kad žmonės, kurie 
sukasi su jaja, butų teisingi. Kas link 
įstaigos, viena tik labdarybė gali būt šven
ta, o tu ir areopagas—turit tik tokias tei
ses, kokias jums duoda liaudis.

Anitas.—Garbingi ir. teisingi teisėjai, 
prisakykit Sokratą išvesti. (Melitas duoda 
ženklą, Sokratą išveda). Garbingi nariai 
areopago, kurį įsteigė patsai dangus, ar jus 
girdėjot? Tas pavojingas žmogus nepripa
žįsta, kad saulė sukasi, ir kad jūsų parei
gos paeina nuo dievų. Jei tie baisus prin
cipai išsiplėtos, tai nebus nė teisėjų, nė sau
lės. Jus nebūkit teisėjais, skiriamais pama
tiniais Minervos įstatymais, viešpatystės 
savininkais, nes jus turėsit teisti vien tik 
pagal įstatymų, o jeigu jus prigulėsit nuo 
įstatymų, jus pražuvę. Nubauskit pasi
priešinimą, atkeršykit už dangų ir žemę. 
Aš išeinu. Bijokit dievų rūstybės, jei So
kratas išliks gyvas. (Anitas išeina, teisėjai 
tariasi.)

Vienas teisėjas.—Aš nenoriu priešta
rauti Anitui, nes tai pavojingas žmogus. 
Jei tas dalykas lytėtusi vien tik dievų, tai 
da pusė bėdos.

Antras teisėjas (jam).—Kalbant tarpe 
musų, Sokrato teisybė; bet jis kaltas, kam 
jis taip kalba viešai. Aš taipgi nedaugiau nai. (Nori gert cikutą).

už jį paguodoju Cererą ir Neptūną; bet 
jam nepriderėjo tą kalbėti akyvaizdoje vi
so areopago, ką vien tik į ausį pasakyt te
galima. O pagalios, kokia nauda nunuodi
jus išminčių, ypač kada jis senas ir negra
žus?

Trečias teisėjas.—Jeigu Sokrato pa
smerkimas neteisingas, tai dalykas Anito, 
o ne mano. Tegul tas palieka ant jo sąži
nės. Prie to, jau vėlu—męs gaišinam lai
ką. Mirtis, jam! mirtis—ir dalykas užbaig
tas!

Vienas iš teisėjų.—Sako, kad jis atska
lūnas ir bedievis—mirtis jam, mirtis!

Melitas.—Tegul pašaukia Sokratą. 
(Sokratą įveda). Garbė dievams. Didžiu
ma už mirtį. Sokrate, per musų tarpinin- 
kystę, dievai nusprendžia išgerti tau ciku
tos.

Sokratas.—Mirti reikia visiems. Gam
ta pasmerkia mus visus mirtin; už kiek lai
ko jus turėsit daug liudnesnį galą, negu aš. 
Ligos, vedančios prie mirties, yra daug’ 
sunkesnės, negu puodelis cikutos. Aš turiu 
pagirti tuos teisėjus, kurie padavė balsą už 
nekaltybę; kitų gi galiu tik pasigailėti.

Vienas teisėjas.—Tikrai tas vyras yra 
užsipelnęs nuo viešpatytės greičiau algos, 
negu puodelį cikutą.

Antras teisėjas.—Tas tiesa; bet jam ne
priderėjo su Cereros žinium ginčytis.

Trečias teisėjas.—Aš gi labai džiau
giuos, kad filozofas bus nužudytas. Tų žmo
nių galvoje visuomet sėdi kokia tai paiky
bė, kurią neprošalį bus pažaboti.

Vienas iš teisėjų.— Vyrai, vienas žodis. 
Ne blogai butų, pakol męs jau tuo dalyku 
užsiėmę esam, kad pasmerkti mirtin visus 
geometrus, kurie tvirtina, jog kiekvieno 
trikampio kerčių suma yra lygi dviem tie
siom kertėm. Tas baisiai klaidina minią, 
skaitančią jų išvadžiojimus.

Antras teisėjas.—Taip, taip, męs juos 
pakarsime sekančiame posėdije. Dabar ei
kime pietauti.

Scena II.—Sokratas.
Sokratas.—Aš jau senai pasirengęs 

mirti. Dabar aš tik bijau, kad neateitų ma
no pati Ksantipa drumsti man paskutinės! 
valandos. Dabar aš turiu mąstyti tik apie 
viršesnę esybę, prieš kurią neužilgo reikės 
gal atsistot. Bet štai ir ji—prisieina nusi
leisti.

Scena III.—Sokratas, Ksantipa, 
Sokrato mokiniai.

Ksantipa.—Na, o kaip, nelaimingas 
mano vyre? Ką tie teisėjai nusprendė? 
Reikės baudos užmokėt? O gal ištremi- 
man ? O gal išteisino ? Dievai! Kiek tu pri
darei man rūpesčių. Žiūrėk, susimylda- 
mas, kad daugiau tas neatsikartotų.

Sokratas.—Ne, mieloji, prižadu tau, 
kad dusyk tas neatsikartos. Nesirūpink 
niekuomi. Sveikinu jus, mieli mano moki
niai, draugai mano.

Kritonas, (mokinių priešakije).—Męs 
visi lygiai rūpinamės apie tavo likimą, kaip 
ir t^vo žmona, Ksantipa. Męs gavom tei
sėjų leidimą pamatyti tave. Taisingi die
vai! Sokratas retežiuose. Pavelyk mums 
nubučiuoti tuos retežius, kuriuos tu išven- 
tini, ir kurie Atėnams daro gėdą. Ar tai ga
lima, kad Anitas su savo šalininkais taip su 
tavim pasielgtų?

Sokratas. — Nekalbėkim, draugai ma
no, apie tokius menkniekius; užveskime ge
riau vakarykščią mus kalbą apie sielos ne
marumą. Męs kalbėjome, ant kiek aš atsi
menu, kad nieko nėra daugiau galimo, dau
giau džiuginančio, kaip šita mintis. Taip, 
tiesa, medega persimaino, bet nepražūva— 
kodėl gi galėtų pražūti siela? Ne, jeigu 
męs mąstom dabar, tai mąstysim amžinai. 
Mintis yra žmogaus esybė.

Ksantipa.—Na, tai puikiai pasakyta. 
Aš iš to nieko nesuprantu: męs mąstysim 
visuomet dėlto, kad mąstom dabar. Nejau
gi męs ir viską visuomet darysim, ką da
rom dabar? Bet ko čia tam biauriam žmo
gui su puodeliu reikia?

Kalėjimo sargas (atneša puodelį ciku
tos).—Sokrate, štai ką tau prisiunčia teis
mas.

Ksantipa.—Prakeiktas respublikos bu
deli, ar tu ateini mano akyvaizdoj žudyti 
mano vyrą?! Ogi aš tau akis išdraskysiu, 
tu šmėkla!

Sokratas. — Mano drauge, meldžiu at
leisti mano pačiai: ji visuomet bardavo sa
vo vyrą, dabar taip pasielgė su tavim. At
leis už tokį smarkumą. Duok puodelį.

Vienas iš mokinių.—O kodėl gi męs ne
galim išgert sykiu su tavim, dieviškas So
krate! Kokia beteisė atima mums tave? 
Nejaugi prasižengėliai pasmerkė teisingą
jį? Fanatikai nuteisė išminčių! Ir tu turi 

rt” kad Jean’as tinka vien tik
Sokratas.—Ne, aš gyvensiu. Tai gė- muziku būti ir išleido jį 

rimas nemarumo. Jus mylėjo ne šitas tra- Italijon lavinti jį toje sri- 
pus kūnas, ne jis jus mokino, tiktai siela | tyje. Tenai vaikas atsidavė 
mano gyveno su jumis, o ji mylės jus amži-! su visa savo energija mvli- 

/xt • -u.x Imam savo menui.

Stebuklingas Vaikas.
Jam buvo lemta tapti; 

garsiausiu savo laikų muzi
ku. Bet jis buvo priverstas 
kovoti už kiekvieną žingsnį 
ilgos kelionė* iki dasiekė 
garbės. Ir ta kova prasidė
jo nuo šeštų metų jo am
žiaus.

Buvo tai Jean Phiiippe 
Rameau, sūnūs vargoninko 
iš Dijon, Francuzijoj. Nuo 
pat kūdikystės muzika jam 
buvo antru prigimimu. Iš- 
pradžių tėvas buvo labai 
užganėdintas nepaprastu 
sunaus gabumu muzikoj ir 
būdavo didžiuojasi turėda
mas toki gabų sūnų.

Vėliau, kada Jean’as bu
vo šešių metų, tėvams pra
dėjo rūpėti, kad vaikas su- 
visu nenorėjo išmokti raš
to. Jis net neidavo žaisti 
su kitais vaikais, tik visą 
liuosą laiką praleisdavo 
prie muzikos.

Atgrasinimui nuo tokio 
prisirišimo prie muzikos, 
tėvai padavė sūnų i pensijo
ną. Bet iš ten jį tuoj išvi
jo. Mokslainės derektorius 
savo laiške paaiškino prie
žastis, kurių dėlei Jean’as 
buvo išvytas: ’’Jean’as dai
nuodavo laike lekcijų, visos 
jo knygos buvo išmargintos 
gaidų ženklais, ir laike eg
zaminų jis vien dainomis 
atsakydavo ant užklausi
mų.”

Tėvas meldė direktoriaus, 
kad priimtų sūnų atgal į 
pensijoną, užreikšdamas. 
kad rykšte jau išvijo iš su
naus visas kvailystas, ir jei
gu tik- direktorius retkar
čiais tapgi pavartotų rykš
tę, Jean’as pasidarysiąs pa
vyzdingu mokiniu.
Plakimas rykštėmis neįs-

* tengė nuslopinti ūpą.
Buvo tai laikai, kada 

priežodis ”už vieną muštą, 
dešimtį nemuštų duoda’’ 
buvo rūpestingai pildomas 
Kaip namieje, taip ir mo
kykloje vaikams tekdavo 
daugiau rykščių, negu ko 
kito už mažiausus prasikal-j 
timus. Jeigu šiandien koks 
mokytojas nubaustų nors 
vieną mokinių tokia baus
me, kokia būdavo visi tų lai
kų mokiniai baudžiami, tai 
pasodintų jį kalėjiman už 
žiaurumą.

Tais laikais visose moky
klose buvo išlaikoma labai 
aštri disciplina tarpe moki
nių: plakta juos rykštėmis, 
lazdomis ir kitais įrankiais. 
Mokslo valandos buvo il
gos; vakacijos trumpos ir 
tų mažai; plakimas — tai 
buvo paprastas atsitikimas 
mokinio dienotvarkėje.

Atgal grįžo nelaimingas 
Jean’as Rameau į pensijo
ną. Ir vėl, kaip pirma, jis 
taip įsigilino į muziką, kad 
tankiai nejučioms uždai
nuodavo laike lekcijų. Jis 
buvo plakamas žiauriai ir 
tankiai.

”Jie plakė mane” jis rašė 
vėliau, ”iki balsiai neapsi- 
vergdavau. Bet verkiau 
dainuodamas.”

Kada plakimais neįstengė 
nuslopinti jo ūpą, uždarė jį 
ant visos dienos į tamsią 
šėpą. Ten tamsumoj vai
kas sukomponavo despera
cijos giesmę. Ta pati gies
mė yra tai principialė arija 
jo operos ”Dardanus.”

Pensijono derektorius, 
matydamas, kad neįstengs 
nuslopinti prigimtą vaiko 
ūpą, atsisakė nuo tolesnio 
mokinimo ir vėl išvijo jį iš 
mokyklos.

1 Ant galo tėvas susiprato,

I

I

Stebuklingas vaikas — 
vargonininkas.

Jean’ui taip sekėsi mokin- į 
tis, kad pabaigė augščiau-i 
šią muzikos mokslo įstaigą 
būdamas da tik trylikos 
metų amžiaus. Jis pagar
sėjo kaipo vargonininkas 
ant tiek, kad garsios fran
cuzų katedros Clermonte 
vyriausybė pasirįžo pasam
dyti jį už vargonininką, sių- 
lydama kontraktą net ant 
kelių metų. Jean’as pasiu- 

: lytą vietą priėmė. Nekurį 
laiką viskas klojosi labai 
puikiai. Minios žmonių 
plaukdavo katedron pasi
klausyti žavėjančios vaiko- 
vargonininko muzikos. Jea- 
n’as buvo pilnai užganėdin
tas savo vieta. Bet vieną 
kartą jam teko atsilankyti 
Paryžiun, ir po to jis pra
dėjo nervmastauti, nes da
bar pamatė, kad vien tik 
Francijos sostapilėje jam 
yra galima dasisiekti augš- 
čiausio muzikos srityje laip
snio.

Jis ėmė prašyt katedros 
vyriausybės, kad paliuosuo- 
tų jį nuo kontrakto, bet ta 
griežtai atsisakė. Sekanti 
diena buvo paskirta specia
liam griežimui ant vargonų. 
Žmonių prisirinko pilna ka
tedra. Jean’as atsisėdo 
prie vargonų ir pradėjo 
griežti. Išpradžių pasklydo 
iškilmingi balsai, paskui u- 
mai iš po vaiko mitrių pir
štų vargonai išdavė dvi me- 
liodijas ant syk: vieną šven
tą—kitą iš operos.

Publika nustebo. Už mi- 
nutos pasipylė baisiai near- 
moniški ir sielą draskanti 
balsai, nuo kurių garsumo 
visa trioba drebėjo. Iš var
gonų dabar ėjo net trįs me
lodijos ant syk be jokios 
tvarkos. Publika išsiskirs
tė dideliame sumišime. Nuo 
vaiko buvo pareikalauta pa
siaiškinimo. Jeon'as Ra
meau ramiai atsakė:

”Aš manau, kad tie var
gonai yra užkerėti. Aš ma
nau, kad tie vargonai ir bus 
užkerėti iki nepaliuosuosite 
mane nuo kontrakto ir ne
įeisite man važiuoti Pary
žiun.”

Vyriausybė po triukšmin
gai konferencijai, paliuosa- 
vo Jean’ą nuo kontrakto. 
Vaikas pasiskubino Pary
žiun, kur tikrą karjerą pra
dėjo — karjerą, kuri įtrau
kė Jean’ą Phiiippe Rameau 
amžinon muzikos istorijon.

P. Martin.
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Davadningas Laikrodėlis
Nežiūrint kokiame darbe esi.

Nepainaus ir stiprio išdirbimo. Tokia 
tai mechanizmas randasi Ingersoll 
laikrodėliuose. Už tai jie pakelia di- 

■p dėsnius susitrenkimus ir todėl Inger- 
įh JL, soll’is yra jums tinkantis laikrodėlis.
J Ingersoll’iai yra davadningi —|^L gvarantuojami davadningais. Tas yra

priparodyta 50 milionams žmonių, 
kurie šiuos laikrodėlius pirko.

Perkant laikrodėlį, savęs apsaugo
jimui, sakyk "Ingersoll.” Dabok, kad 
ant veido (ciferblato) butų vardas 
"Ingersoll.” Atmink, kad nevisi laik
rodėliai Ingersoll’io kainos yra In
gersoll laikrodėliai.

Visur pardavėjai parduoda.
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■W.__ _______________________
Nepadailintas veidas Žibantis veidas Akmenuotas

3-6 tikri 
didumo

flEF10 -»• 2'

Triumph, $1.50
Gražiai išrodantis ir 
atsakantis laikrodė
lis. Kiti tokio jau 
modelio, Eclipse, $2, 
Junior, $2.50; Mid- 
get, moterims $2.50.

[t]

V

"Radiolite,” $2.00
Parodo laiką tamsu
moje. Rodyklės ir 

•valandos dengtos su 
"Radiolite,” kuriame 
randasi tikro radiu- 
mo. Išlaiko žibėji
mą per 8 metus.

Tel. Main 5363, Centrai 1623K

F. L .bTEVENS
ADVOKATAS,

i
i
I
i _______________ ______ _____ ___

!Gina visokias civiliškas ir krimina- 
liškas provas. Taipgi parduoda 

nejudinamą turtą.
I į 
i 1126 Williamscn Building

CLEVELAND, OHIO.
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S. Baracevičius
GRABORIUS.

Palaidoju visuose aplinkiniuose 
miestuose.

PATARNAVIMAS GERAS 
IR PIGUS.

Dideli palaidoju už 45 dolerius, 
mažą už 15 doL

3-6 tikro 
didomo

7io

- ' J
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Reliance, $3.00
Plonas, 7 akmenėlių 
laikrodėlis; nikelinė 
virtiną, $3.00; pauk- 
suotas, $6.00; Wa- 
terbury, $3.00; Wa- 
terbury "Radįolitę,” 
$4.00. ’

Tikros Lietuviškos 999 
Trejos Devinerios.

Yra tik dabar pargaben- 
į. tos iš Rusijos ir sudėtos 

pagal Dr. Gruning re- 
fceptą. Susideda iš švie

žių 27 gatunkų šaknų ir 
vaisių turinčių didžiausių 

;tekmę gydyme įvairių ligų. Kaina 
50 centų pakelis su prisiuntimu.

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

Reikalaujame Agentų. . (?>
THE LITHUANIAN MAIL ORDER HOUSE 

3343 So. Halsted st,
Chicago, BĮ.

DENTISTAS
Dr. 1. Ganzburgi
Labai gerai at
lieka darbą su
rištą su danti
mis ir jų ligo
mis, už žemes
nę kainą, kaipParduodu Paminklus ir Kviet 

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

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

Telefonas: So. Boston 839-J.

Sveikata 
pajiegos 

ir 
energija

f

• . .. ir išleido ji 
“ “ - •» .! sn-

I

lig;

AR TAMISTA KENTI

Miestas

Pristnskit Šita Dykai Duodamos Knygos Kuponą Šiandien
DR. J. RUSSELL PRICE CO., L.501 M«di»on A Clinton St».. Chicago, m. ,

Brangus Daktarai:—Meldžiu man tuojaus pasiųsti vysai dykai, apmoksta 
paėta, jūsų brangią medikališką knygą.

Vardas ir pavardė.......................................................... ..v.......... ............................... .

Gatvė ir Noė.....................................................................................................................
*......... Valstija

bent kas kitas Brocktone. Pil
nas užganėdinimas gvarantuoja- 
mas. Mokslas ir patyrimas Ru
sijoj ir Amerikoj yra geriausiu- 
liudytoju to. Ateikite patįs per
sitikrinti.

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

DYKAI
ŠITAS BRANGUS
VADAS I SVEIKATA

Jame aprašoma aiškioje, paprastoje kalboje apie tokias 
jas, kaip sifilis arba kraujo užnuodijimas, spuogai, odos ligos, 

seni skauduliai, triperis, užkrečiamos ligos, nerviškas silpnu
mas, nusilpnėjimas, spermoterea, kvaitulys, pūslės, inkstų ir 
ligos lytiškai-šlapimo organų ir kitos ligos, kurios tik kankina 

vyrus ir moteris ir pasako, kaip tos ligos gali būti pasekmingai gydomos tamistos 
namuose už labai mažą atlyginimą.

šita dykai duodama knyga jums taip-gi pasakys apie musų pasekmingą gy
dymą tokių ligų, kaip pilvo bei jaknų negalės, tulžingumas, prietvarius, raudonoji 
gysla, reumatizmas, kataras, dusulys ir panašios ligos.

nuo skaudėjimų strėnose; nuo skaudžių ir skaudančių sąnarių; nuo galvos skau
dėjimo; nuo apetito nustojimo; nuo aprugusio pilvo; nuo atsiriaugėjimo maistu; 
nuo vėmimo; nuo tulžingumo užpoulimų; nuo apdengto liežuvio; nuo blogo kvapo; 
nuo negalėjimo miegoti; nuo blogų sapnų. Ar esi silpnas, lengvai sujudinamas, 
nervingas, piktas bei greitai užgaunamas, nuilsęs ir nusilpnęs rytmetyje! Ar 
turite juodus plėtmus apie akis, ambicijos nustvjimą gėdinimas; draugijos! Ar 
ėsi nusiminęs, nuliūdęs ir ar turi širdgėlą! Tie symptomai nurodo, kad jūsų kūnas 
yra blogose sanlygose ir kad jums reikalinga medikališka priežiūra ir patarimas.

Musu brangi dykai duodama knyga pasakys jums faktus apie tokias ligas, 
negales ir symptomus. Ji pasakys jums apie musų gydymą delėi sugrąžinimo žmo
nių i jų senų laikų sveikatą, spėką ir stiprybę — ir kaip tapti vyru tarp vyrų. 
Tai yra sandelis žinios ir užturi gerą, sveiką patarimą ir informacijas kurias 
kiekvienas vyras bei moteris turėtų žinoti ir sekti — ypač svarbi tiems, kurie 
ketina apsivesti. Jus dažinosite priežastis savo kentėjimų ir kaip jūsų negalės 
gali būti sumažinamos. Skaitykit šitą brangų vadą į sveikatą ir pasinaudokite 
jo laiku suteiktu patarimu ir nurodymu.

c



Vietines Žinios
Drg. Pruseikos prakalbos.

Vasario 25 d. Lietuvių 
Mums praneša, kad pa- salėje, kertėj E ir Silver 

žangieji So. Bostono kata- st., L. S. S. 60 kp. rengia di
lti—t - t„.........i,« ii _______________ vz_iu=_

Kun. Mickevičius kalbės 
Bostone.

Mums praneša.

Buvusis gubernatorius 
VValsh prieš karę.

Buvusis Mass. valstijos 
gubernatorius David I. 
Walsh, kalbėdamas andai, 
biznierių asociacijos paren- 
gtoj puotoj, užreiškė, kad 
kilus Amerikos su vokie
čiais karei priverstinas ka- 
riumenėn žmonių ėmimas 
būtinai turi pasekti. Wal- 
sho nuomone taipgi dideli 
mokesčiai ant nuosavybės 
busią uždėti. Walsh grieš- 
tai priešingas karei ir savo 
kalboj išgyrė W. .T. Bryaną, 
kuris turi gana drąsos or
ganizuoti taikos šalininkus 
kovai prieš karę. Walsh 
pasakė, kad Bryanas bū
damas šalies sekreto
riumi buvo padaręs su
tarti su kitom viešpa- 
tybėms, sulyg kurios A- 
merika užtikrina, kad ne- 
prisidėsianti prie Europos 
korės. Bet tą sutarti savo 
parašu AVilsonas nepatvirti
no ir Bryaną pavarė nuo! 
šalies sekretoriaus vietos, a 
įstatė Lansingą, kuris, kaip i 
Boston American pereitą I 
sąvaitę išparodė, nuo apė
mimo šalies sekretoriaus 
vietos deda visas pastangas, 
kad tik Įtraukus šalį karėn.

likai rengia Lawrence’o ka
talikų lietuvių tautiškos 
bažnyčios klebonui kun. S. 
Mickevičiui prakalbas So. 
Bostone. Manome, kad mū
siškiai romiški kunigai tu
rės progą nuėję Į prakalbas 
žodžiu susirinkusiai publi
kai išparodyt kun. Mickevi
čiaus ”nekunigiškumą” ir 
herezijas.

Valdžia paima Fosso 
fabrikas.

Šiomis dienomis Jungti
nių Valstijų federalės val
džios inspektoriai apžiurę-' 
jo Sturtevant Blo\ver 
Works fabrikas Hyde Par
ke, prigulinčias buvusiam 
Mass. valstijos gubernato
riui Fossui, ir davė užsaky
mus gaminti amuniciją. 
Valdžia tas fabrikas paim- 
siantf savo kontrolėn, kad 
karės metu darbininkai ne
galėtų sustreikuoti.

dėlės prakalbas. Kalbės 
”Laisvės” redaktorius, drg. 
L. Pruseika. Dainuos p-lės 
Ona ir Prudencė Žvingiliu- 
tės iš Lyno, ir p-lė Ona Tu- 
rauskiutė iš Cambridge. 
Pradžia 2 vai. po pietų.

Bostoną apsaugos plieno 
tinklais.

I
Bostono uostas tuojaus 

bus užtvertas nuo jūrių 
plieno tinklais, kad neįneitų 
vokiečių submarinai. Tuo 
tikslu kaikuriose vietose 
pajurėj pradeda vežti jau 
tam tikros medegos ir me
chanikai riša tinklus. Bos
tono uostas užtverti labai 
lengva, nes jis turi siaurą 
Įnėjimą. Tokiais pat tink
lais bus aptvertas nuo jūrių 
New Yorkas, Norfolkas ir 
kiti uostai.

• • IIBUIVIlvi

Liet. Moterų Progr. Susi
vienijimo 13 kuopa vasario 
22 dieną, ketverge turės 
puikią vakarienę socialistų 
svetainėj. įžanga porai $1. 
Pradžia 4 vai. po pietų.

Komitetas.

MOTERIS LAIMĖJO.
Ohio valstijos legislatura 

nutarė duot moterims teisę 
balsuoti laike prezidento 
rinkimų. Šitą nutarimą tu
rės da patvirtint gubernato
rius.

BALIUS.
Rengia Cambridge’iaus Lie

tuvių Kooperativiška Bendrovė, 
Utaminko vakare, 29 Gegužės, 
1917m. Svetainėj Cvprus Hali. 
40 Prospect St., Cambrigde. 
Mass.

Meldžiam visų kitų draugijų 
nerengti jokių pasilinksminimą 
ant virš minėto vakaro

V. I. Radvilas, rašt.
I

A. ABAZORIUS PERSIKĖLĖ.
Pranešu visiems savo

1
kų taisymo
Street, šalia

A.
301 E st..

Geriausias lietuvis šiaučius,

visiems kostume- 
riams, kad aš perkėliau savo čeverv- 

Ekrautuvę ant 301 
Lietuviškos salės.

(?) 
ABAZORIUS,

So. Boston.

Nusipirk mosties.
TAI BUSI GRAŽUS! Jų išdirbu 

Mentholatum Co. Prieš eisiant gult 
štepk veidų mosėia per kelis vaka
rus, o padarys veidų tyru ir skaisčiu 
>altu.. Toji mostis išima plėtmu* 
•audonus, juodus arba šlakus ir pra 
-alina visokius spuogus nuo veido 
Kaina dėžutės 50c. ir $1. Pinigus ga 
lit siųst ir stampoms. (7) i

J. Rimkus
’. O. Box 36. Holbrook. Mass

EILIŲ KNYGA

) j

narni 
OMCMOMOO

i HOMCAO

Gražiausių Dainų ir Najausių

JOOMGKKiK.

Iš policijos departamento 
raporto.

Policijos departamentas 
paskelbė savo metini rapor
tų, iš kurio matosi, kad 1916 i 
metais Bostone ir jo prie
miesčiuose automobiliai už-; 
mušė 48 vpatas, o 981 sužei
dė. Daugiausiai tų nelai
mią atsitiko turčių apgy- 
ventoj Back Bay miesto da- 
lyj. Užpereitais metais bu
vo 45 užmušti ir 852 sužeis
ti. Pereitų metų bėgyje 
4440 asmenų buvo patrauk
ta teisman už peržengimą 
automobiliais važinėjimo 
teisvklių, 29 iš tų uždaryta 
kalėjiman, o 2891 pasimokė- 
jo bausmę. Abelna tų pa- 
pabaudų suma $19,547.

Traukyje tų metų 333 au
tomobiliai buvo pavogti nuo 
jų savininkų. Iš tų 132 po
licija suradusi ir sugrąžinu
si savininkams. Areštavu
si 81 automobilių vagių.

Abelnas skaitlius arešta
vimų traukyje 1916 metų y- 
ra 94,476. 1915 metais
areštuota 65,051 ypata. Va
dinasi, Billy Sunday mažai 
nuveikė.

Areštavo Juozą Šukį.
Pereitą sąvaitę likosi su

areštuotas Juozas Šūkis, 
gyvenąs po nr. 44 Bowen st. 
So. Bostone, buk už norą iš- 
dinamituot Randall Faich- 
Pey Co. fabriką po nr. 73 
Atherton st., kur 120 darbi
ninkų sustreikavo. Tečiaus 
toks Šukio kaltinimas yra 
be pamato. Teisėjas Per
gins skundą išnagrinėjęs ra
do Šukį kaltu už pasikėsini
mą ant streiklaužio. Fabri
ką apstatyta stipria sargy
ba.

Liepia rašyties prie 
amerikonų.

Nedėlioj, vasario 4 d.. Y”. 
M. C. A. name Cambrid- 
geaus Nekalto Prasidėjimo 
moterų draugija buvo su- 

' rengusi prakalbas. Kalbė- 
j jo .Adomavičius iš So. Bos- 
i tono ir Ramanauskienė iš 
Lavrenco. .Adomavičius pa
sakė tą pati spyčių, ką ir vi
sada sako, Ramanauskienė 
ragino moteris prie apšvie- 
tos, liepdama rašytis Į ame- 

; rikonių moterų įvairius 
i kliubus, draugijas, nepai
sant jų tikėjimiškų pažiūrų. 
Pabaigoje prakalbos išgyrė 
"vidurinę sriovę”—tauti
ninkus. buk jie vieni tesirū
piną išgelbėjimu Lietuvos. 
Girdi į "visuotiną” (?) susi
važiavimą Brooklyne atsi
sakė važiuot klerikalai ir 
socialistai, taigi visas dar
bas paliko ant vienos ”vidu- 
rinės sriovės”, kuri tą dar
bą jau pradėjo veikti, nes 
"nutarė dr. Šliupą pasiųsti Į 
Lietuvą, kad iškovojus jai 
liuosybę.” Na, na. Ar ne 
nonsensas?

Pagal p. Ramanauskienės 
išeina, kad Šliupas nuva
žiuos i Lietuvą, paspaus ko
kį guzikutį—ir štai Lietu
vai neprigulmybė yra.

Ar negeriau butų vietoj 
eikvojimo žmonių sudėtų 

, pinigų, tuos pinigus sunau- 
. doti "sušelpimui badaujan-. 
: Čių?

Nedėlioj, vasario 11 d., 
Cambridgeaus Lietuvos 
Dukterų ir Sūnų Draugija 
buvo surengusi prakalbas, ■ 
kalbėtojais buvo H. Gerry ir į 
F. J. Bagočius. T' 
buvo apie 500.

Rimkus gavo $100 už 
žiurkes.

Pereitoj sąvaitėj Bostone 
ir jo priemiesčiuose buvo 
paskirta diena žiurkėms 
naikint. Moterų Draugija 
kovai su žiurkėmis paskyrė 
$100 dovanų tam, kas dau
giausia užmuš žiurkių. B. 
Rimkus iš Brightono atvil
ko maišą su 282 žiurkėmis. 
Kadangi niekas daugiau 
žiurkių neprigaudė, tai 
Rimkui pripuola pirmoji 
dovana — 8100.

Plėšikai nušovė štominką.
Pereitos subatos vakarą Į 

arbatos krautuvę po No. 36 
Blue Hill avė., Roxburyje, 
Įnėjo du plėšikai, peršovė 
krautuvės vedėją, o kitiems 
revolveriais grasindami lie
pė nejudėt iš vietos ir pasi
ėmę iš kasos apie $200 pa
bėgo. Peršautasai vadino
si Edward T. Foley. Nu
vežtas ligonbutin jis tuo
jaus mirė.

Laike užpuolimo krautu
vėj buvo dar du klerkai ir 
•vienas pašalinis žmogus.
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Lietuvių Kooperacijos 
draugijų sekretoriams.

Naujosios Anglijos Lietu
vių Kooperacijos Draugijų 
Sąjungos konstitucijos pro
jektą išsiuntinėjau visoms 
man žinomoms Mass. valsti
jos koop. d-joms 19 vas. 
1917. Kadangi sekretorių 
vardų ir antrašų neturiu, 
tad pasiunčiau krautuvių 
antrašais. Sekretoriai ma-

Jonėkite atsiimti ir perskai- 
' tykite visuomeniškuose sa
vo susirinkimuose. Pasek- 

. .. mes: kaip tai pataisymus ar 
Publikos pridėčkus malonėkite

Uranas.

i
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GERIAUSIOS RŪŠIES.

Gardus Alus, Elius. Lageris £ 
Vynai, Konjakai, Degtinė J 

ir Kvepianti Cigarai.

Patarnavimas prielankus 
teisingas. .

245—247 Broadwav 
SO. BOSTON, MASS.

Ar užd’rbi S20 j sąvaitę?
Jei ne, tai prisiųsk savo vardų, i 

mes nusiųsim jums paaiškinimus 
kaip uždirbti daugiau. Naujausio iš 
radimo SAULĖS ŠVIESOS LEMPA 
parsiduoda kiekvienoj auzoj iš pirmo 

I pamatymo. Agentai gaus išmėgini 
: mui per 14 dienų DOVANAI. Rašyl 
artimesnėn vieton. Įdėk markes.

MASHKEN SPEC. CO., (9) 
4456 S. Hermitage avė., Chicago, III

J. ŽITKUS, 
Ruble st.. Valparaiso, Ind.

VASILIAUSKAS,
S. Vest. St., ... Rockford, 111 

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

1713

i

VISOKIE GĖRIMAI
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B. S. Stone, Oph.D.

Specijalistas.

10 m. So. Bostone.
399 Broadvav, 

SO. BOSTON, MASS

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

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

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

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

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

Kaina 10 centų.
STEBI K LAI IR MEDICINA Aiškiai ir trumpai nupiešia kaip dvasiš

kį3 kovojo prieš medicinos vystymąsi. Parašė C. A. Herman.
Kaina 20 centų.

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

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

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

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

Specialistas vyrų, moterų, vaikų.
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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, ŠEIMYNIŠKUS LR DARBININKIŠKOS.
Tai gražiausia ir turtingiausia eilių knyga lietuvių kalboje. 

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

Ta pati knyga drūtais audimo apdarais — $1.00.

SIELOS BALSAI
PALINKSMLN8 JŪSŲ LAISVAS NUO 

DARBO VALANDAS.
Kiekvienas nusipirkęs tų knygų pasidžiaugs. Pinigus geriau

sia i siųst "Money Orderiu,”popierinius galima siųst tiesiog pa
prastam konvente, užrašius aiškiai adresus savo ir "Keleivio” ir 
prilipyt už 2c. markę.

"KELEIVIS,” SO. BOSTON, MASS.
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M. ANDR1UŠIUTĖ, 
MOTERIŠKŲ ULBŲ SIUVĖJA.

x
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Visokiems daiktams labai pabrangus, 

tečiaus aš nieko nepabranginau.
Visokias

DRESES ir KITUS RUBUS 
pasiuvu gerai ir pigiai iš gerų mate
rijų ir darbų gvarantuoju. Reikale 
pasiuvu bile rūbų į 24 valandas. To
dėl persiti k rinkit mano užtikrinimu 
ir norint turėt gerus rubus pigiai,— 
duokit pasiūt man.

Tel. S. B. 2134-M
324 E street, kampas Broadoy 

SO. BOSTON. MASS.

Lietuviai Kriaučiai ' 
. Visokiu* Vyrams Drabcsia* 

Siuvame ani Užsakymo 
I Išvalome, sutaisome ir iaproai- (j 

name aenua.

Vienintilė Kriaučių kompauit* i j 
( So. Bostone, kur visame duoda i J 
(gerų ir gražų darbų už priains !( 

mų kainų. j,
PASIŪDINK PAS MUS SIUTĄ l 
O NEŠIOSI IR DŽIAUGSIES' i Į 

;j Todėl, kurie norit pasisiuoim j) 
j gerų siutų, išvalyt arba suprasit, ( 

kreipkitės pas mus.
SOUTH BOSTON CUSTOM • i 

TAILORING CO.
į 278 Broadway, So. Boston. i Į
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THE MAGIC SHOP.
Pirmas Amerikoj lietuvys uždėjo magijos 
dirbtu.ę. Dirba visokią staru daiktas. Jei 
nori gauti štoką katalogą, prisiųsk štampą 

ir tuoj gausi. Adresuokite taip:
THE MAGIC SHOP.

P. O. BOX 309. HOLBROOK. MASS. a—

Reikalauja, kad butų pripa
žinta gimdymų kontro

liavimas.
Susiorganizavusi gimdy

mų kontroliavimo lyga per
eito nedeldienio vakare tu
rėjo viešą ’ susirinkimą, ku
riame kalbėtojai išparodė 
kad gimdymų kontroliavi
mo judėjimas, vaduodama
sis moraliais, medikaliais ir 
ekonominiais dėsniais, ne
siduoda savęs nuslopinti jo
kiai reakcijai. Susirinki
mas priėmė rezoliuciją, rei
kalaujančią iš gubemato 
riaus McCall, kad paskirti 
komisiją, kuri tuo reikalu 
kreipsis į valstijos legislatu 
rą, kad toji pripažintų moti
noms teisę kontroliuot gim
dymus. -

Peršovė merginą ir pats 
save.

Ant Loveli st., netoli 
North Stationo, lenkai tu
rėjo pereitoj subatoj balių. 
Su viena 14 metų lenke mer
gina norėjo ant to baliaus 
nueiti 32 metų amžiaus ita
las. Lenkė atsisakė su juo 
eiti. Italas perpykęs išsi
traukė revolveri, prikišo 
merginai prie krutinės ir 
šovė. Kulipka išėjo mergi
nai per nugarą. Kada per
šauta mergina parpuolė, 
italas Įrėmė revolveri savo 
krūtinėn ir suvarė šūvį sau. 
Abudu nuvežta ligonbutin 
da gyvu, bet daktarai sako, 
kad abudu turbut mirs.

Peršauta mergina vadi
nosi Zofiia Bess, o italas — 
George Penna.

su
gražinti nevėliaus kaip 15 
gegužio-May, 1917, komite
to sekretoriui M. A. Balčiū
nui, 285 Broadway, So. Bos
ton; Mass.

Sek. M. Balčiūnas.
P. S. Koop. dr-jos nega

vusios konstitucijos projek
to malonėkite greitu laiku 
kreiptis pas komiteto sekre
torių.

tli

Daktaras D. Wasserman, kuris pasekmingai gydo ligas pilvo, šir
dies, žarnų, nosies, gerkles, reumatizmo. Nesveikumus gumbo gydo
me be operacijos ir įvairias kitokias ligas,* taipgi ir slaptingas ligas. 
Mano gydymas yra pasekmingas.

Jeigu kenčiate kokių nors ligų, tuojau klauskite mano rodos, 
kurią suteikiu dykai, tada galėsite eiti ant operacijos.

Nenustokite vilties, nepaisant kokia nebūtų liga ir nepaisant kiek 
turėjot daktarų, nes mano 32 metų pasekminga praktika ir su pagalba 
naujausių išradimų medecinos srity-, aš galiu jums pagelbėt.

Aš GYDAU PASEKMINGAI
Apart mano ilgos ir pasekmingos praktikos ir įrengimas mano 

ofiso įvairioms mašinoms, duoda progų geriausiai išegzaminuoti ligo
nius. Apart įvairių mašinų turime elektriškus aparatus, kurie turi 
didžiausią svarbų gydyme įvairiomis ligomis sergančių, kaip nervų 
liga ir kitokių ligų, galite matyti mano ofise naujausios mados 
mašinas, kurias čia negalima aprašyti, dėl stokos vietos. Nepraleis
kite tokios progos, bet tuojaus ateikite ir duokit save išegzaminuot ir 
gausite sąžiningų patarimų jūsų ligoj.

DAKTARAS D. WASSERMAN
1335 ARCH ST., ARTI BROAD ST„ PHILADELPHIA, PA.
Ofiso valandos: Kasdien nuo 10 iki 12; nuo 1 — 8 vai. vakarei 
šventadieniais: nuo 10 iki 2 vai. po pietų. Egzaminavimas dykai. 
Rodą dykai. Kalbame lietuviškai (10)

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

Jeigu neturi mano katalogo, tai prisiųsk už 3c. pačtinę markę, o ti 
ėsi dideli ir puikų katalogų, kuriame rasi visokių geriausių ARMONIK 

■šKRIPKŲ, HRIUBŲ, ir daugybę kitokių MUZIKALJŠKŲ INSTRI 
MENTŲ, ISTORIŠKŲ IR MALDŲ KNYGŲ, kokių tik randasi lietuvi 
%oj kalboj. Puikiausias koncertinis Armonika* su 76 ir 102 raktai 
dainos labai prieinamos. Naujausias Lietuviškas Sapnininkas, dydži 
>x614 si» 310 paveikslėlių. Kaina 60c. Reikalaukite visokio tavoro p» 
ikrų lietuvi, o gausite teisingu* tavoms. Agentams parduodu pigia 
Rašykit tokį adresų:

W. s. Waide1is 112 grabMlvn. n i

Geriausia 
Lietuviška

Bagočius apsakys peklos 
ugnies karštį.

Ketvergo vakare, 1 d. ko
vo, svetainėje po nr. 376 
Broadway F. J. Bagočiu~ 
skaitys paskaitą apie pra
garo ugnies karštumą. Gir
dėjome, kad kun. Kemėšis 
žada atsilankyti ir prirodyJ 
kad Bagočius nežino apie 
neklos karštj, nes joje dr 
nebuvo.

Gyduoles sutaisome 
ir prisiunčiame 

visokias,

kurios tik pasaulyje 
priimtos ir yra 

vartojamos.

So. Bostone 
ir apielinkej

Si

Šokiai per visą gavėnią.
Socialistų salėj. 37r 

3roadwav, ateinančioj s’ 
atoj atsidaro šokių mokvk 
a. Šokiai bus la’komi ka 
ubatvakaris iki pat ”For 
’žiulajaus.” Yra p^kvrs' 
eri mokytojai, taip kad ne 
mokantieji galės išmokt į d; 

vakaru.

>•

Linksma Naujiena Visiems
Ketverge,

*2 Vasario-February, 1917 
\ampas E ir Silver Sts., So. Boston< 

Nuo 7:30 Vakare.
Bus labai gražus teatras 

4 aktų operetė 
"APVESDINKIT IR MANE.” 

tengia "Gabijos” Dainininkai ir or 
nestfa vadovaus pats komp. M. Pet 
luskas. Atsilankykite visi kas ga 
te, bus labai žingeidus ir linksma 

perstatymas. įžanga pigi.
Valdyba.

)!

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

Ypatingai geros šios gyduolės:
Nuo prakaitavimo kojų .. 25c 
Gydanti mostis nuo pučkų 50c 
Nuo viduriavimo mažiems 25c 
Nuo viduriavimo suaugus. 50c 
Pamoda plaukams.................20c
Vaikų ramintojas .............. 2t>c
Nuo suirimo nervų...........1.00
Bobro lašai ........................ 1.00
Nuo saulės nudegimo .... 50c 
Nuo slinkimo plaukų ir plei- _

skanų • ••••••••••••*•• ioc 
Kraujo Valytojas.............. 1.00
Nuo kosulio, gripo ir slogos 1.00 
Nuo Reumatizmo .......... $1.01,

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

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

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

liški muilai .... 10, 15 ir 25c 
Blakėms ir t&rakon. nuodų 25c i

Perfumos visokių gėlių, 25c., 50c., 75c„ S1.00, $2.00 ir daugiau. 
Taipgi turiu visokių gyduolių vėliausio išradimo, nuo visokių 

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

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

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

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

Visokiame reikale kreipkitės šiuo adresu:
V

vJi

■ X Šidlauskas
PROVIZORIUS
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226 Broadway, Kampas c «t. Sj. Boston, Hass. jį




