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§tai ir mes gyvename, no- 

rime ar ne, bet gyvent tu- 
rime iki pabaigai savo am- 

ziaus. Daugyb§ gero ir 
prasto kasdiena girdziame 
is visokiij pakrasteliij, kur 
tik yra susispietg musij gen- 
tes vaikai. Bet mes megi- 
name apsilenkti su prastu- 
mu, inesti gera j musu mies- 
telio lietuviij gyvenimg,. 

Musij miestelio lietuviij 
tarpe rado sau takg, telki- 
masis j viena viet%, kad kCo- 
nors veikti, nes uzsigane- 
dinti tik nuobodumu^dienos 
darbo bei maitininlosi ar 

miego, tai jau tas neikiek 
nebeuzganedina zmogaus 
gyvenimo tikslij ir troski- 
mij. Nebuvo tai tas-pats 

| apsireiskimas zingsniavimo 
linkui amj senesniij gady- 

I, 
kur reikejo taip mazai 

tsisko rnaisto., bet jvai- 
3 aplinkybes sugriove 
sij senians gimusj daini- 

kij burelj. Dieueles be- 

paje^os tvirtejo ir stai 
3 isdidk vasarvydzio va- 

•ai atnese atbalsj jij sir- 
ie praskambejusio “Ei- 

ie”. Mes priprat? ma- 

i ir zinoti, kad daugybe- 
musij judejmnj ir veiki- 

yra pasloptas pirklvbos 
kis. Bet smagu yra ma- 

i, kad tokis iekis nesi- 
lo tarpe musu. Randasi 

_jnas kitas, knris trusia, 
gelbsti, veda pirmus zings- 
nius. Kas jiems uzmokes? 
— Niekas! Jaigu tik jau- 
mjjij sirdjs, gal, geriausiai 
iiems linkes. 

Ii 
Jau tolokai nuriedejo 

aulute uz meuziij, kalnij. 
ktmsos vvstyklai siursena 
re. Sapnai besisypso me- 

z.iu sakose. Labai isleto, 
ienas po kitam pradejo 

rinkties. Uz valandelcs 

Ipakilo 
pirmas balsas: “Ru- 

ta”. Tai vardas, kuriuomi 
musu burelis prisidenge. 
Jaunikaiciij prisirinko, bet 

ilgisi akjs sesuciij. Taip 
•neskaitlingame jij tarpe 
randasi net tos, kurioms 
musij nesumamjs issitari- 
mai taip tankiai primena 
apie peciij. Bet jij stube- 

les yra sveresnes, nes jij ir 
daineles daug garsesnes... 
Jos, suprat§ esancius musij 

tarpe keistumus,pirmos pra- 
mina takelj, kuriuomi ves 

ir savo jaunesniasisjs sesu- 

tes. 
Nestoka musu sesucry lie- 

tuvislcose stubelese, kaip 
nestoka nei lieziuvixj, uz el- 

getos botagy skaxxdesnixj. 
Tai priezastis delko mes jy 
taip ilgimes “Rutos” vaka- 

l’cly. Daugiausia atsitiki- 
mu ikisiol mums gyvenimas 
vra parodes, kad tais viso- 

kiais iskalbumais (kurie 
gal tiktxj ant nesancios jo- 
kios zvaigzdes) uzsiimine- 

ja motereles. Tegul jau 
taip butu ir siame kampe- 
ly. Bet cia kaip — tai ste- 

betinai tas atsilieka, nes 

[ taip pragaistingas darbas 

fvoriai 
viliojo jaunasias sielas 

yvenime musxj bernelixj. 
let jie dar nera mirg del 

ugstesnixj siekixj. Musxj 
iltis, kad jy pareiga juos 
ryzjs mums ir jie neju- 

ciomis atgrjs i kelia, ku- 

riuomi privalo eiti. Savo 

prasizengimus jie gausiai 
nuplaus ir taip daily darze- 

[j isredis, kad daug puikiau 
lidziuosis siandienine men- 

ca “Ruta”. Graziai svies 

s augstybiy saulute, o jaxi- 
putg “Ruty” mes gausiai 

laistysim... Kaip kudikys- 
tes pirmieji zingsniai yra 
silpnuciai, taip musij jauna 
‘Ruta” dar yra silpna* Bet 
viltis taip aiskiai snabzda, 
jog “Ruta” augs... “Ru- 
ta” dabins kasas musij se- 

suciu, o jos ana didziuosis... 
P. Sabukas. 

Boston, Mass. 
Liuosai suteikiame vietq, 

jvairiems tikejimiskiems 
gineams, patis visai nei 

nemanydami gincyties su 

bergzdziu “Keleivio” fa- 
natizmu ir viduramzines 
scholastikos kausimij ri- 
simu. Red. 

Kam teko skaityti 24 
“Keleivio” num., tas gale- 
jo patemyti perzvalgose, 
kaip “Keleivis” uzsipuola 
ant kokio — ten Variaueio, 
kad tas parodytu jam, kur 
dabar yra Kristus. Sykiu 
uzsipuola ir ant “Katali- 
ko”, kad tas drjso patal- 
pinti korespondencijfj, nu- 

rodancia, kad Kristus gale- 
jo buti. “Keleivis” gi to 

nepripazjsta ir reikalauja 
tai prirodyti ir gana. Bet 
cia begu “Keleivis” atsieks 
savo tiksla ir kas-gi galetg 
pirstu parodyti Dievzmogj, 
gyvenusj 1911 metu atgal. 
Jei Kristaus mokslas ap- 
ima beveik visas dalis svie- 
to ir ar-gi Jo mokslas pasi- 
liktg jau tokiomis svaj one- 

mis? Labai butg apgaile- 
tina, lies “Keleivio” sklei- 
dziamas socijalizmas taipgi 
turetg pasilikti tik svajone. 
“Keleivis” isleido apie so- 

cializing knygutg, isilgai 
pamatuodamas Kristaus 

mokslg, ar tai del greites- 
nio, o gal del tobulesnio 

jvykdinimo socijalizmo sie- 

kig. Is to matyti, kad ir 
“Keleivis” rado Kristaus 

pedas, o dar vis jam neais- 
ku apie Kristg. Arciaus 

prisiziurejg jg darbams, 
prieisime prie to, kad “Ke- 
leivis” tiki j Kristg, nes jo 
ofise galima gauti jvairiij 
sventgjg ir Kristaus pa- 
veikslg bei katalikisko tu- 
rinio knygg. Kam tas bu- 

tg reikalinga, jaigu “Kelei- 
vis” sgziningai netiketg j 
Kristg % Logiskai manant, 
“Keleivis” nelaikytij tij 
knygij ir nedalintij zmo- 

nems, nes pagal “Keleivj” 
jos temdin«j zmogaus protfi. 
Kaip ten nebutij manoma, 
bet “Keleivis” nei nepa- 
galvoja, kad pardavineda- 
mas religiskus daiktus, pats 
sau priestarauja, o zmones 

gaivina Kristuje. Juk tan- 
kiausiai zmogus is skaity- 
mo rastu arba pakjla arba 
nupuola dvasioje. Jijs su 

didziausia neapykanta pas- 
tebite tik dvasiskuosius ir 
visus kitus, kurie prisilaiko 
katalikisluj principij, bet ne- 

kados Scjziningai nepazvel- 
giate j save, kad ir jijs nie- 
ko geresnio neveikiate. Juk 
kiekvienas zmogus daugiau 
rupinasi savo gyvenimu, ir 
nerasime zmogaus, kuris 

geriaus darytij kitam negu 
sau. Dvasiskajain taippat 
rupi geresnis gyvenimas ir 
jis taippat yra tokiuo silp- 
nu zmogumi, kaip ir kiti. 
Bet, maz-daug, jis vis dau- 

giau supranta zmogaus pa- 
dejimjj. 

Jtjs gi visai neatjauciate, 
kad katalikai prisideda prie 
pagerinimo jusij uzsilaiky- 
mo ir pragyvenima ir vietoj 
padekos nuolatos suteikiate 

jiems paniekinimij zod£h& 
bamsunai, fanatikai ir kite 
We, Jaigu jau jums me 

reikalingi tikybiniai “prie 
tarai” ir jaigu norite atsa 
kyti savo uzduotims, tai su 

sukite: salin nuo musij ti- 
kintieji, mes be jusij apsi- 
eisime, taip kaip dvasis- 
kieji be bedieviij! Tada tik 
pamatysime, kad jijs teisin- 
gai skelbiate bedievyb§, ka- 
da pamatysime galutinjj at- 

metima senobiniij “prieta- 
rij” ir kada pamatysime 
uaujai pastatytg, jusij gy- 
veiiimg, is savos medziagos, 
neminint ir nesinaudojant 
senobiniais “prietarais”, 
kurie jums isrodo supuvu- 
siais. J. P. Zilvitis. 

Shenandoah, Pa. 

Naujienos pas mus tos 

pacios. Jau acivj Dievui is 

musij parapijos issinesdino 
kun. Kaminskas, kuris taip 
daug nesutikimij sukele tar- 

pe ramiij lietuviij. Duok 
Yiespate, kad jis nekados 
tarpe lietuviij ir neapsigy- 
ventij, ko jam Shenandoah 
parapijonai is tikros sirdies 

velija. Naujo kunigo kle- 
bono dar neturime. Dv#> 
siskais reikalais neva tai 
uzsiima lik§s vikaras kun. 

Mickunas, bet ir tas vis lai- 
kosi po Kaminsko kontro- 
le. Parapija visuose daly- 
kuose laimejo byla, kuri;j 
buvo uzved<js kun. Kamins- 

kas, uztai jisai ir isdume 
liezinia j lcokius pasvieeius. 

J. Lauraitis. 

Is Londono. 
“Birutcs” bendrovei su 

duonos kepimu, rodos, seka- 
si, kadangi “Birute” dabar- 
tiniam laike uzsiima nevien 
tik su duona. “Birute” 
veda pirklybg ir kitokiais 
maisto produktais, kaip ko- 

pustais, cukrum, arbata irtt. 

Pasidauginus pirklybai“ Bi- 
rute” mano persikelti \ di- 
desnius namus. Tik gaila, 
kad juo toliau juo daugiau 
atsiranda tokiu lietuviu, 
kurie yra labai neuzgane- 
dinti duonos brangumu. 
Bet tas ir tiesa: duona 

brangesne kaip pas zydus. 
Jau jaigu bendrove tokiam 
trumpam laike turi puseti- 
ng uzdarbj, tai, rodos, ir 
duona butg galima pigiau 
pardavineti. Peraugsta duo- 
nos kaina gali nubaidvti 

pirkikus. Kad kartais po 
laikui nereiketij “Birutei” 

gailetis! 
Oras siuomi laiku puseti- 

nai atsilo, o ypac tarpe mu- 

su tai ir labai tvanku. 

Gaiijotas. 

RED. ATSAKYMAI. 

P. Sabukas, Cicero, 111. 
— Tamstos isvedziojimai 
redaktoriams yra pilnai tei- 

singi, bet nera pritaikomi 
prie paties rasinelio. Tam- 

stai, matomai, gana sekasi 

rasyti, bene parasytai ka- 
nors daugelesnio uzuot vie- 
nos korespondencijos. Bu- 
tumem dekingi. 

K. A. Orlovskis, Roches- 
ter, N. Y.—Tamstos straip- 
snelis “Lietuva zydij ne- 

laisveje” spaudai netinka. 
Tamsta visame savo straip- 
snelyje pravedi mintj, buk, 
visokios Lietuvos nelaimes 
ir vargai paeina vien nuo 

zydij. Kad zydai Lietuvo- 
je uzgrieb§ savo rankosna 
beveik visg, pirklybij, tad 
kalti ne zydai, bet lietuviij 
zemas kulturinis stovis. Pa- 
kilus kulturai, apsvietimui, 
lietuviai paims pirklyb§ \ 

Is Anglijos karaiHI pjaikavimo iskilmybbj. 

savo rankas, kaip jau sian- 
die matoma is nekurip ap- 
sireiskimp. Uzmesti visas 
Lietuvos nelaimes vien zy- 
dp kaltei, tai yra taip va- 

dinaina, jau kulturingesnip 
tautp pergyventa'j liga — 

antisemitizmas. 

Apart to, argumentavi- 
mas Tamstos straipsnyje 
visai silpnas, tos paeios 
mintis be jokios tvarkos 
nuolatos atkartojamos. Vi- 
sas straipsnis negramatis- 
kai parasvtas in gaila tik 
darbo ir laiko jp taisvmui. 

Is tp visp' * atzvilgiu 
straipsnelis must? Tailcrastin 
netinka. Gal' Tamsta nu- 

rodytai kur jj perduoti, ar, 

gal, atgal Tamstai prisipsti. 
Kas link gi Tamstos ru- 

pinimosi netalpinti laikras- 
tin M. Petrausko kompozi- 
eiju ir kitokip svarbesnip 
veikalp, tai jau tp rupesnj 
mes pasiliekame sau. 

Patariame Tamstai ver- 

ciau rasvti korespondencijas 
is vietinio lietuviu gyveni- 
mo, negu ilgus pamokslus- 
isvedziojimus, lamp pertai 
symui reikalaujama tain 

tikro rastininko. Uz trum- 

pas zinutes is lictuvip gy- 
venimo Tamstai visuoinet 
busime dekingi. 

AR 2M0GUS TJ2KA- 
RIAUS 0R£. 

Yisai taippat, kaip zmo- 

gus labai palengva uzkaria- 
vo vandenj, — taip dabar 
palengva, laipsnis po laips- 
niui pradeda pasekmingiau 
lekioti oru. 

Pirmiausiai zmopes nedi- 
delius vandens plotus pats 
perplaukdavo ir tukstanciai 
metij praejo kol jie jsitaise 
sau valtis ir irklus; pora 
tukstanciij metij vel buvo 
reikalinga kol kokis — tai 
uzmirstas genijus isrado 

zeglius; buvo tai taip svar- 

bus isradimas,' kad uzsiliko 
net iki siij diemj; pagalios, 
pasekmingai vartojant ga- 

r§, ir elektrik§, zmogus su- 

sitaise sau milziniskiausius 
laivus, o net pasekmingai 
plaukioja jau ir po vande- 
niu. Yisai tas-pat yra ir su 

oro uzkariavimu. — Dar 

pries trisdesimts metu zmo- 

gus uzsiganedino vien or- 

laiviu, pripildyflji gazais ir 

visiskai prigulinciu nuo oro 

sroves; nuo keliij mety. or- 

laivis jau taisomas su vai- 
ru, motoru bei sparnais ir 

jau galima lekioti oru \ ku- 

rig norint pus§, jau net ir 

priesai oro srovg. Bet ir su 

tais prietaisais dar orlaivis 
nera tobulai jtaisytas, dar 
yra labai pavojingas lekio- 

j imui. 
Visos dabartinio orlaivio 

ydos guli tame, lead masina 

yra sunki, lcuras taippat 
sunkus, o oras daug leng- 
vesnis. Juo didesne yra ma- 

sina, tuo didesnis turi buti 

orlaivis, tatai didesnej oro 

srovej jis neislaiko oro 

spaudimo. 
Kartu zmogus jau dabar 

gali siust gamtos jiegas per 
tarn tikrg plotg oro; — ne- 

tolirnu yra laikas, kuomet 

zmogus nevezios angliu 
po namus ir dirbtu- 
ves, bet degjs jj eia-pat ka- 

syklose ir is deginimo is- 

gautas jiegas viela siunti- 
nes \ visas reikalingas vie- 

tas, palengva perkeizdamas 
gamtos jiegomis dabarti- 
nes mashias, apsvietimg ir 

sildymg. 
Tokias pacias jiegas zmo- 

gus gales isgauti is van- 

denskriciu, vejo, priplauld- 
mo bei nupuolimo juru ar- 

ba is kitu zalhj gamtos jie- 
gY 

Yienok visa-kam dar rei- 

kalinga viela. 
Bet paskutiniu laiku 

zmogus vis daugiau prade- 
da suprasti gamtos paslap- 
tis ir pradeda naudotis tam 

tikslui be vielos pagalbos. 
Yra zinoma, kad visUr jau 
jvedama bevielinis telegra- 
fas; dabas- suzinota, kad 

Paryziuje jau isrado buda 

persiuntinejimui jiegu \ 
tam tikrg, oro plota be vie- 

los pagalbos. 
Yra tai neapskaitomai 

brangus isradimas, kuris 

salia dideles naudos kito- 
kiuose isradimuose, dar su- 

teiks zmogui gal§ istobu- 
linti orlaivius ir lektuvus ir 

tokiuo budu uzkariauti or^. 

Lekiojancios masinos ne- 

bus apsunkinamos dideliais 
motorais ir kuro medziaga, 
bet ateityje gales tureti le- 

kimo jiegas nuo tam tiknj 
stocip. ant zemes ir tai be- 

tarpiniai, be joldo sujungi- 
mo su vielos pagalba. 

Nepraeis puse amziaus, o 

zmogus jsitaisys sau puiki§ 
oro komunikacijg,. 

| Pasekmes is to bus tie- 

siog revoliueijines kaip eko- 
nominiam zvilgsnyje, taip 
ir politikiniam. £mogus ga- 
les dirbti toli nuo savo gy- 
venamos vietos; susigrudi- 
mas zmoniu atskirose vie- 
tose ir brangumas tose vie- 
tose zemes isnyks. — Mui- 
tai negalima bus uzdeti, 
valstybiy. rubeziai isnyks, 
armija nustos savo vertes 
ir galybes, monarebai ir vi- 
sokie valdovai tarnaus tik- 
tai apysakij temoms, o rei- 
kalai visij tautu taip pri- 
klansys vieni nuo kitij, kad 
skriauda vienij jungs su sa- 

viini ir skriaud^ kitij ir at- 

bulai, kas beabejo padarys 
karij, sunkiu arba ir visai 
negalimu daiktu. 

Salia tokios dideles techni- 
kos pazangos, butinai turi 
atsirasti ir didele visuome- 
nes pazanga. 

Zmogus sutrauk^s rcte- 

zius, risancius ji su zeme, 
sutraukjs taippat visokius 
senoves paprocius ir atmes 
i sali kas nereikalinga, — 

tamsumas, prietarai ir var- 

gas isnyks kaip rukas. 

HUMORAS. 

Atsake. 

Dede: — Na, nesigink — 

maciau tave, mano miela- 

sis, kaip visiskai girtas ejai 
namo. 

Studentas: — Ale-gi, de- 

de, kol dar galima eiti, ne- 

priskaitoma tas girtiems. 

Musij vaikai. 
— Mamyte, ar norint tu- 

reti vaikus reikia tureti ir 

vyras ? — Klausia 12-kos 

metij Marceliute. 
— Taip, vaikeli. 
— Na, o jei reikia tureti 

dvynucius, tai reikia tureti 
du vyrus? 

Pigiausioji mokykla. 
— Ar tu zinai, kokia yra 

pigiausioji mokykla sviete? 
— klausia juokdarys savo 

pazjstamo. 
Paklaustas nemokejo at- 

sakyti. 
— Pigiausioji mokykla, 

mano brangus — sako klau- 

siantis — yra beda. 
— Tai kodel? 
— Nes ton mokyklon 

nemokama jokis jsirasymas 
ir anoj nerastum tuscnj vie- 

tib 

Taipgi apetitas. 
Ligonbuty sunkiai ser- 

ganciam zmogui intaisyta 
kumeliuko pilvas. Praejus 
metams tasai pat daktaras 
sutinka ant gatves tg sir- 
gusj zmogelj ir klausia: 

— Na, kaip ten jums ei- 
nasi, Miskini? 

— Miskinis (kasydamas 
pakausj): — Yiskas gera, 
prasau pono, tik nezinau, 
kg reiskia tas, kad laiks 
nuo laiko man norisi sieno> 

paragauti. 

Baliuje. 
— Pasakyk tamsta, kas 

tai do viena toji liesa, krei- 

vaake, su raudona nose 

blondine, kuri sedi ties pe- 
cium? 

— Tai mano dulcte. 
— Taaaip! Kokia tai 

meilinga mergaite! 

Kiek metg tarnauja. 
Oficieras klause kareivio, 

kiek jis metij tarnaujgs. 
— 19 metg, atsake karei- 

vis. 
— Tas negalimas daiktas, 

atsake nustebes oficieras — 

o kiek turi metg % 
— 22, — atsake kareivis. 
— Kaip tas gali but? 
— Labai prastai; 5 metus 

tarnavau prie zjjsij, 4 prie 
kaimenes, 3 metus prie gal- 
vijij, 5 metus ganiau ar- 

klius, o 2 metu esu kariuo- 
meneje, arba vienu zygiu 19 
metu. 
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Kryziuociu laikij, skiriama 

paauganciai jaunuomenei. 
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