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Buržuazija šaukia karės; 
Pasmerkia nepritariančius.
Baisus triukšmas kilo, 

kada 12 senatorių nesutiko 
duot Wilsonui galios pirkly
bos laivams ginkluoti (jis 
vistiek liepė juos apgink
luoti). įvairios kapitalistų 
patriotiškos draugijos ir 
kliubai, įvairių valstijų le
gislaturos ir miestų tarybos 
visa gerkle ėmė ant tų se
natorių šaukti: „tėvynės 
pardavikai,” „šalies prie
šai,” „kaizerio bernai” ir tt.

New Yorko kapitalistų 
sutverta "Tautos apgyni
mo lyga” pareikalavo, kad 
senatorius Stone, kuris bu
vo priešingas duoti Wilso- 
nui sauvalę, butų išmestas 
iš „Užsienio reikalų komisi
jos” prezidentų, o jo vieton 
pastatytas toks žmogus, ”ku 
ris be jokio klausimo stovė
tų už smarkiausį Amerikos 
patriotizmą.”

Jo prašalinimo taip pat 
reikalauja Clevelando bur
žuazinė spauda. „Cleve
land Press” vadina jį „kai
zerio frentu,” o "Plain Dea- 
ler” sako, kad Stone yra 
kaizerio bernas ir pakol jis 
bus „Užsienio rtikalų komi
sijos” pirmininku, Amerikos 
vartai visados busią atdari 
vokiečių užpuolimui.

Grand Rapids miesto ta
ryba nubalsavo neduoti sa
lės taikos mitingui, kur tu
rėjo kalbėt senatorius La 
Follette, kuris senate vado
vavo opoziciją prieš Wilso- 
ną.

Pensacoloj, Fla., kapitali
stai sušaukė didelį mitingą 
ir išnešė rezoliuciją, kurioj 
jie karštai remia Wilsoną, 
o pasmerkia tuos senato
rius, kurie jam pasiprieši
no. Šitą kapitalistų mitin
gą, kaip rašo 7 kovo nume
ryje "Christian Science __ ______ *
Monitor,” rėmė visų tikėji- niekam neverti ir jeigu tik 
mų kunigai. Savo rezoliuci- f“...........
joj jie vadina tuos senato- kankama spėka, jie neatlai- 
rius „išdavikais” ir reika- kytų.
lauja, kad šitą jų rezoliuci- i Už tokį laišką Šarfenber-
ją patvirtintų ir Floridos le- 
gislatura.

St. Louis miesto demok
ratai išnešė keletą rezoliu
cijų, kuriose senatorius 
Stone vadinamas tiesiog ša
lies išdaviku (traitor) užtai, 
kad jis nepritarė Wilsono 
norui apginkluoti visuome
nės lėšomis privatinius A- 
merikos kapitalistų laivus.

Oklahomos valstijos legi- 
slatura išnešė rezoliuciją, 
kurioj pasmerkia visą 12 se
natorių, neparėmusių kariš
ko Wilsono žingsnio.

Panašių rezoliucijų išne
šė Colorados, Kentucky, 
Tennessee, Kansas ir kitų 
valstijų legislaturos.

Iš viso to matyt, kad ka
rės karštis Amerikoj auga 
ir amunicijos patriotizmas 
nesulaikomai traukia šalį į 
skerdynę.

Hobokene, N. J., policija 
suėmė vokietį Fritzą Kolbą, 
kuris kaltinamas amunici
jos fabrikų dinamitavime. 
Jisai yra chemikas ir pas jį 
atrasta daug bombų.
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AMERIKA PERSEKIOJA 
VOKIEČIUS.

Amerikonai piktinosi, kad 
kilus Europos karei rusai 
pradėjo persekiot gyvenan
čius Rusijoj vokiečius. Bet 
pasirodo, kad patriotizmas 
ir Amerikoj nekitoks. Vos 
tik pradėta kalbėt apie 
Amerikos karę su Vokieti
ja, ir tuojaus amerikonai 
pradėjo persekiot vokiečius. 
Visų pirmiausia vokiečiai, 
kurie nėra šios šalies pilie
čiais, likos paliuosuoti nuo 
visuomeniškų (valdžios) 
darbų. Dabar pradėta areš
tuoti vokiečius už visokius 
„suokalbius” ir „šnipinėji
mus.” Jei spręsti iš patrio
tiškos kapitalistų spaudos, 
tai neužilgo kiekvienas vo
kietis bus „šnipas,” „suo
kalbininkas” ir „bombinin- 
kas.”

Šiomis dienomis Hoboke
ne likos areštuoti du vokie
čiai, Kolb ir Schwartz, ku
rie kaltinami suokalbyje iš- 
dinamituoti Blacck Tom 
amunicijos stotį.

Pereitoj sąvaitėj Meksi
kos pasienyje kariškas teis
mas nuteisė 5 metams kalė
jiman karervf Pr Šarfėnber- 
gą, kuris yra jau ir šios ša
lies pilietis, tik Vokietijoj 
gimęs. Mat jisai rašęs sa
vo motinai laišką Vokieti
jon, bet anglų cenzūra tą 
laišką atplėšė ir perskaičius 
pridavė jį Washingtono val
džiai. Sakoma, kad tame 
laiške Šarfenbergas vadina 
Amerikos oficierius „šiau- 
čiais,” pranašauja kad 
”Wilsonas tuojaus bus pra
šalintas iš kelio,” kad ”10,- 
000,000 vokiečių Amerikoj 
sukils prieš šios šalies val
džią, jeigu kiltų karė su Vo
kietija” ir ant galo pridu
ria, kad dabar Amerika tu
ri 100,000 kareivių Meksi
kos pasienyje, bet jie esą 

iš Meksikos paspaustų pa- 

gui atimta kareivio vardas, 
kas patriotų akįse yra bai
siai didelė gėda, ir pasodin
tas penkiems metams kalė
jiman.

Dabar pradedama rašyt, 
kad Amerikos vokiečiai kal
ti ir už Kubos revoliuciją.

8 VOKIEČIAI NUTEISTI 
KALĖJIMUI.

So. Carolinos valstijoj li
kos nuteisti 8 vokiečiai už 
paskandinimą Charlestono 
uoste savo laivo „Lieben- 
fels.” Jie paskandino jį iš
plaudami jame dugną tuo
jaus, kaip Amerika per
traukė ryšius su Vokietija, 
nes mane, kad Amerika 
tuojaus visus vokiečių lai
vus konfiskuos. Už pas
kandinimą laivo tokioj vie
toj, kur vaikščioja kiti lai
vai, astuoni vokiečiai dabar 
turės sėdėt metus kalėjime 
ir užmokėt po $500 pini
gais.

Iš Romos pranešama, 
kad tonas anglies dabar te
nai $60.

Japonija su Meksika turėjo 
užklupt Ameriką.

i Amerikos kapitalistų 
įspaudą paleido didelę sen
saciją. Ji paskelbė „slaptą 
Vokietijos dokumentą,” ku
rio tikslu yra paraginti 
Meksiką ir Japoniją, kad 
jodvi susivienytų su Vokie
tija prieš Jungtines Valsti
jas. Ir šitą dokumentą ka
pitalistų spauda paskelbė 
kaip tik tuo laiku, kuomet 
prezidentas Wilsonas parei
kalavo, kad kongresas įga
liotų jį apginkluoti preky- 

■ bos laivus ir „kitokių prie- 
įmonių” vartoti prieš Vokie
tijos submarinų karę.

Šitas dokumentas esąs iš
ėjęs iš Vokietijos užsienio 
ministerio Cimermano ir 
adresuotas vokiečių amba
sadoriui Meksikoj Ekhard- 
tui. Jame pranešama, kad 
Vokietija nutarė pradėti 
neapribotą submarinų karę, 
dėl kurios gali prieiti prie 
ginkluoto susirėmimo su 
Jungtinėmis Valstijomis. 
Todėl jam įsakoma pasikal
bėti su Meksikos valdžia, o 
per ją susižinoti su Japoni
ja, ir pasiūlyt joms padary
ti su Vokietija sutartį prieš 
Jungtines Valstijas. Jeigu 
prieitų prie karės su Ameri
ka, tai visos tris šalįs turi 
veikti iš vieno — ant Jungti
nių Valstijų turi užpulti 
Mexika, Japonija ir Vokieti
ja. Naujas Vokietijos prie
šas tuomet bus sutriuškin
tas ir pergalė užtikrinta. 
Kaipo atlyginimą Meksika 
turi gauti už tai 3 valstijas: 
New Mexico, Texas ir Ari
zona, t. y. tas provincijas, 
katras Amerika turi nuo 
Meksikos atėmus.

Šitoks dokumentas esąs 
Wilscno rankose, bet kapi
talistų spauda apskelbė jo 
turinį. Kongresas nieko 
apie tai nežino, bet kapita
listų spauda jau žino. Pasi
rodo, kad tarp Vvilsono ir 
kapitalistų spaudos yra 
koks tai ryšis. Senatas pa
reikalavo, kad valdžia pasa
kytų, ar ištiesų ji tokį doku
mentą turi, ir jei turi, tai 
tegul jį parodo. Bet aiš
kaus atsakymo valdžia ne
davė ir jokio dokumento ne
parodė, nors ji ir neužgin
čijo, kad jo neturėtų.
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VOKIEČIAI PLĖŠIA 
BELGIJĄ.

Belgų valdžia, kuri dabar 
gyvena Havro mieste, Fran- 
euzijoj, gavo žinių, kad da
bartinis Belgijos generalgu
bernatorius Bisingas išleido 
paliepimą da sykį Belgijos 
žmones apiplėšti. Jeigu jie 
turi atliekamo audeklo, vil
nų, šerių, odų, aulų, senų ar 
naujų antklodžių, pančekų, telyje policija areštavo tūlą 
šilkų-viskas turiįbut atim-j Richą už nelegali užlaiky
ta ir išgabenta Vokietijon. svaiginančių gėrimų.

Teisme Rich pasakė, kad 
■ bus jau 20 metų kaip jis ne
turėjo burnoj vandens. Jis

New Yorke. buvo nagri- Į esąs nesveikas ir da Rusi- 
nėjama kunigo Buck White joj jam būnant koks ten 
byla, kuris kaltinamas už „specialistas” pataręs jam 
sudeginimą Jungtinių Vals- gerti vien tik svaiginančius 
tijų vėliavos. Teisėjas Mc- , gėrimus, ką jisai iki šiol ir 
Intyre užreiškė: „kas velia-’ pildąs. Jisai teisinosi, kad 
vą degina, tas ją iškonevei- dėlto jis ir laikęs taip daug 
kia ir papildo prasižengi- gėrimų namie. Bet teisėjas 
mą.” 'vistiek jį nubaudė $75. 1

NEVALIA DEGINT 
VĖLIAVĄ.

PER 20 METŲ NEGĖRĖ 
VANDENS.

Great Barringtono mies

Skaudus! mušis Teutor ams 
ir Turkams!

Anglies Baronai traukiami 
teisman.

ANGLAI PAĖMĖ 
BAGDADĄ.

Federalis grand jury po
sėdis New Yorke atrado 
reikalingu patraukti teis
man 108 anglies korporaci
jų ir 55 asmenų už susitari
mą pakėlimui kainos ant 

turkų anglies. Susekta, kad sau- 
. Pa- ‘ šio mėnesio viduryje tie 55

Pereito nedėldienio rytą 
anglų armija generolui 
Maude vadovaujant paėmė 
Bagdadą, vyriausį 1 
miestą Mezopotamijoj. 
ėmimas šito miesto iššaukė t vyrai, atstovaujanti visas 
didelį džiaugsmą kaip An- j 108 anglies korporacijas, 
glijoj, taip ir kitose sąjun- ’ turėjo Waldorf Astoria Ho- 
gininkų šalyse, nes turkams’telyje mitingą ir nutarė pa- 
ir teutonams tas reiškia di
delį smūgį. Mahometonų 
pasaulyje Bagdadas užima 
pirmą vietą po Mekkos. Se
numas to miesto siekia 
6,000 metų. Kuomet Euro
pa vystėsi vos tik iš barba
rizmo vystiklų, Bagdadas 
buvo centras dailės, moks
lo ir pirklybos. Apie 1,800 
prieš Kristaus gimimą Bag
dadas turėjo 2,000,000 gy
ventojų ir buvo turtingiau- 
sis miestas pasaulyje.

Dabar gi Bagdadas yra 
geležinkelių centras Mezo
potamijoj ir podraug buvo 
papėdė turkų armijai, kuri 
turi užėmus Persijoj 30,000 
keturkampių mylių žemės. 
Todėl turkams dabar gali 
prisieiti palikti visą šitą 
plotą ir trauktis atgal, nes 
kitaip anglai eidami nuo 
Bagdado gali susivienyt su 
rusais, kurie eina nuo Er- 
zerumo, ir turkams tuomet 
butų atkirstas kelias.

Bagdadas puolė visai ne- 
tikėtasi. Buvo manoma, 
kad turkai, pasitraukę iš 
Kut-el-Amaros, gerai tenai 
apsidrutino ir ilgai laikysis. 
Bet 8 kovo naktį anglai 
slapta persikėlė per Dialos 
upę ir ant dešinio jos kran
to įsitaisė stiprią poziciją. 
Bet nuo Bagdado juos sky
rė dar Tigro upė. Iki ryto 
per Tigrą jie permetė tiltą 
ir jų kariumenė žengė pir
myn. Už šešių mylių nuo 
Bagdado anglai rado turkų 
pozicijas. Turkai netikėtai 
čia užklupti pasitraukė į ki
tą poziciją, porą mylių už 
miesto. Kovo 9 turkai likos 
išvyti ir iš tos pozicijos. Ko
vo 10 anglai nuvarė turkus 
jau tris mylias už miesto, o 
11 kovo ant Bagdado miesto i 
anglai iškabino jau savo 
vėliavą. . f

Nors iš anglų generolo 
pranešimo matyt, kad be
laisvių daug nepaimta, bet 
sunkių kanuolių ir kitokių 
ginklų turkai bėgdami pali
ko labai daug. Anglai rai
teliai bėgančius turkus ve
jasi.
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kelti kainą ant parduoda
mos prie mainų anglies nuo 
$1.25 iki $3.00 už toną.

Tokiu budu susidarė tru- 
‘ stas, kuris kontroliuoja visą 
minkštąją anglį West Vir- 

■ gini joj.
' Šita anglis vartojama 
daugiausia prie garinių 
darbų, ant laivyno, mokyk
lų ir kitokių visuomenės 
įstaigų apšildimui.

Kaip šitam trustui susi
darius pradėta plėšti visuo
menę, tai galima suprasti iš 
to, kad pereitą rudenį Bos
tone tonas minkštos anglies 
buvo $5, o šiandien jau $13. 
Gi tos anglies išparduota 
milionai tonų. Apskaitoma, 
kad į tą trumpą laiką visuo
menė likos apiplėšta ant 
$40,000,000.

Be šitos kombinacijos, 
grand jury atrado kaltu da 
kitą anglies trustą, prie ku
rio priguli 9 anglies kompa
nijos, katros per metus iš
kasa 3,000,000 tonų tokios 
pat anglies.

Sakoma, kad grand jury 
tyrinės ir kitus anglies lau
kus, o paskui imsis už mai
sto trustų.

Tečiaus nereikia manyti, 
kad nuo to atpigs maistas 
ir anglis. Tokių tyrinėji
mų ir teismų buvo jau daug. 
Teismas paprastai įsako 
trustui išsiskirstyt ir tuo 
viskas pasibaigia. Bet ka
pitalistai kaip plėšė žmones, 
taip ir plėšia. Ir daiktų kai
nos niekad nepuola, bet kas 
metai vis kįla.

Kad apsaugojus visuome
nę nuo tokio plėšimo, tai ne 
tokius tyrinėjimus reikia 
daryt, bet kasyklas reikia 
pavesti visuomenės kontro
lei.
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PAVOGĖ DAUG 
DINAMITO.

Millinocket, Me. — Šio
mis dienomis iš Great 
Northern Paper Co. čia pa
vogta 2,500 svarų dinamito, 
kuris vartojamas medžiams 
iš ledo draskyt. Valdžia da- 
tyrinėjimą. Kompanijos 
viršinikai sako, kad nesenai 
jie paleido iš darbo kelioli
ka vokiečių, tai ant tų vo
kiečių dabar ir verčiama 
bėda.
ATPLĖŠĖ 32,176 REGIS

TRUOTŲ LAIŠKŲ.
Šveicarijos krasos depar

tamentas savo raporte pra
neša, kad 1916 metais kra
sos teisės da mažiau buvo 
paisomos, negu 1915 metais. 
Jis sako, kad pernai kariau
jančios šalis atplėšė bei kon
fiskavo 32,176 registruotų 
laiškų išsiųstų iš Šveicari
jos. Su tais laiškais buvo 
konfiskuota išviso 362,340 
frankų pinigų.

Maskva revoliucionierių rankose!
Švedų sostinėj Stockhol-| Petrogrado laikraščiai li- 

me gauta iš Rusijos žinių, 
kad tenai prasidėjo dideli 
žmonių sukilimai. Petrogra
de ir Maskvoj rengiamos di
džiausios demonstracijos ir 
reikalaujama maisto ir 
baigti karę.

Petrograde kazokai už
puolė ant minios žmonių, 
kuri pereito ketvergo naktį 
išdaužė krautuves ir ke
pyklas, ir perskyrę ją į dvi 
dalis pradėjo mušti nagai- 
komis ir trempti arkliais. 
Daug žmonių, o ypač mote
rų, buvo sužeista. Per va

landą su viršum caro sosti- 
j nė buvo žmonių kontrolėj, 
i Minia sustabdė visus gatve- 
! karius, išdaužė didžiųjų 
krautuvių langus ir demon
struodama didžiosiomis Pet
rogrado gatvėmis nuolatos 
šaukė: "Duokit mums duo
nos!” „Baigkite karę!”

KLERIKALŲ IR SOCIA
LISTŲ DISKUSIJOS.

Praėjusį nedėldienį Lowel- 
lyje, Mass., buvo surengtos 
vietos socialistų kuopos di
skusijos temoje: ”Kas dar
bininkams daugiau neša 
naudos, tikėjimas ar socia
lizmas?” Už tikėjimą 
kalbėjo Bostono jezujitų 
kolegijos studentai Rama
nauskas ir Mėšlys, o už so
cializmą Michelsonas ir Žiu- 
rinskas.

„Darbininkas” pranešda
mas apie tas diskusijas pas
kutiniam savo numeryje sa
ko, kad ”Socialistai buvo su
malti ir supyškinti.” Mes 
gi dėl vietos stokos čia pa
sakysim tik tiek, kad kleri
kalai pabėgo nuo pagrindų 
nelaukdami net atlyginimo 
už kelionę ir net laikrodėlį 
ant stalo palikdami.

Kitam gi "Keleivio” nu
meryje tos diskusijos bus 
aprašytos plačiau, o tuomet 
skaitytojai patįs galės ma
tyti, katrie buvo "supyškiti 
ir sumalti.” 

AMERIKOS LAIVAI 
APGINKLUOTI.

Wilsonas visgi pastatė 
ant savo. Amerikos kapi
talistų laivai, kurie išveža 
iš Amerikos žmonių maistą 
ir kitokius dalykus, bus ap
ginkluoti. Washingtono val
džia jau oficialiai pranešė 
apie tai visoms valstybėms,' 
išskyrus tik vieną Vokieti-! 
ją, su kuria pertraukti visi 
santikiai.

Sakoma, kad ginkluotiems 
Amerikos pirklybos laivams 
Įsakyta šaudyt Į submarinus I 
iš pirmo pamatymo. Tas 
reikštų jau karę. Bet kitos 
žinios vėl sako, kad Ameri
kos laivai tik tuomet šaudys, 
kuomet submarinas užpuls.

VOKIEČIAI NEBEDA
RYS ALAUS.

Iš Kopenhagos praneša
ma, kad ”Berliner Tageb- 
latt” paskelbė, jog greitu 
laiku Vokietijoj bus už
drausta alus daryti. Kuku
rūzus, iš katrų daromas 
alus, norima laikyti duonai, 
o sėly klos kavai.
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kos valdžios uždaryti. Gene
rolas Šuvalovas išleido pro
klamaciją, perspėdamas 
žmones, kad jkariumenė į 
juos šaudys, jeigu jie rinksis 
ant gatvių į burius.

Iš Maskvos gi jau dvi die
nos negaunama Petrogra
de jokių žinių, todėl spėja
ma, kad tas miestas jau re
voliucionierių rankose ir 
senoji valdžia nuversta. 12 
kovo Stokholme gauta žinių/ 
kad iš Petrogrado rengia
masi siųsti Maskvon kariu- 
menę miestui paliuosuoti.

Durnoje tuo tarpu eina aš
triausi susirėmimai opozici
jos su valdžios šalininkais. 
Sakoma, kad svarstant mai
sto klausimą priėjo net prie 
muštynių.
‘ Organizuoti Petrogrado 
darbininkai rengia genera- 
lį streiką.

i
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AREŠTUOJA ATEIVIUS, 
KURIE PRIEŠINGI 
SĄJUNGININKAMS.

New Yorke policija suė
mė vokiečių daktarą Ernes
tą Kunną ir vieną indą, d-rą. 
Chakraberty. Jiedu kaltina
mi tame, kad vokiečių val
džios agentas Wolf von 
Igel, kuris jau apleido Ame
riką, pavedė jiems važiuoti 
Indijon ir kurstyt tenai re
voliuciją prieš Angliją (In
dija priguli Anglijai), taip 
kad Anglija butų priversta 
siųsti savo kariumenę iš 

(Francuzijos Indijon sukili
mo malšinti.

Pristatymas revoliucio
nieriams ginklų ir amunici
jos esąs pavesta tūlam ki
niečiui, kuris jau išvažiavo į 
Kynus ir manoma, kad sa
vo užduotį jisai galės išpil
dyt.

„The Christian Science 
Monitor,” vienas rimčiau
sių ir plačiausia skaitomų 
buržuazijos laikraščių, sa
ko, kad valdžia dabar tik 
pradeda medžioklę ant atei
vių, priešingų sąjunginin
kams. šita medžioklė bu
sianti vedama taip plačiai 
ir taip ilgai, pakol šalis ne
busianti visai apvalyta nuo 
visokių suokalbių ir suokal
bininkų prieš sąjunginin
kus, kurie yra geriausi 
Amerikos kapitalistų „kos- 
tumeriai.”

RUSŲ SKRAIDUOLIS 
UŽĖJO ANT MINOS.

Berlyne gauta per Švediją 
žinių, kad Finų užlajoj šar
vuotas rusų skraiduolis 
„Riurik” užėjo ant minos ir 
likos labai sugadintas.

!
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PRANEšKIT KIEK PAS 
JUS SURINKTA PINIGŲ.

Lietuvos šelpimo Fondo 
kasieriui labai reikia žinoti, 
kiek buvo surinkta Lietu
vių Dienoje pinigų tose vie
tose, kur visos sriovės dirbo 
išvien; todėl draugai socia
listai, kurie buvo tokiose 
vietose Lietuvių Dienos ko
mitetuose, teiksis kuogrei- 
čiausiai apie tai pranešti 
šiuo adresu:

K. Šidlauskas,
226 Broadway 

So. Boston, Mass.



APŽVALGĄ
kraščių pareiga yra skaity
tis su tuo nutarimu. Tai 
bus jau praktiškas klausi
mas. Tečiaus ir šitokiam at- • 
sitikime bostoniškė rezoliu
cija palieka laikraščiams 
"draugiškos kritikos tei
sę." Taigi aiškiai pasakyta, 
kad ir praktikos klausimuo
se laikraščiai gali turėti "sa
vo nuomonę."

ŠVENTO TĖVO DOVANA 
LIETUVAI. ..

Klerikalų laikraščiai su! 
dideliu džiaugsmu paskelbė j 
žinią, kad "jo švenčiausioji 
šventenybė" popiežius iš ne
apsakomai didelės savo 
apaštališkos malonės parašė 
laišką Žemaitijos vyskupui; 
Karevičiui, išreikšdamas 
širdingą užuojautą nuken
tėjusiems lietuviams ir idė-! 
damas auką 20,000 frankų 
"iš savo sumažinto iždo.’ 
Be to da ”jo šventenybė’ 
"šventas tėvas” pavelyjo lie
tuvių vyskupui kreipties i 
kitų tautų vyskupus ir pra
šyti, kad jie parinktų savo 
bažnyčiose aukų lietuviams.

Džiaugkis, lietuvių liau-' 
die! šventas tėvas iš savoj 
apaštališkos malonės teikė
si išmesti badu mirštan
tiems tavo tėvams 20,000 
frankų! Dvidešimts tūks
tančių... frankų. Milžiniška 
suma! Tai beveik 5.000 dole
rių! Ir tai iš "sumažėjusio” j 
nabago popiežiaus iždo.

Tik pamislykit, kokia tai 
didelė jo šventenybės apaš
tališkoji malonybė!

Beveik 5,000 dolerių kata
likiškai Lietuvai, kuri keli 
šimtmečiai kaip paskutinius 
savo skatikus atiduoda to 
popiežiaus bažnyčiai ir už
laiko visą armiją jo kunigų, 
pati gyvendama tik duona 
ir vandeniu, tai didelė auka!

Negana to da, "jo švente
nybė" pavelijo Žemaitijos 
vyskupui atsišaukti i kitų 
tautų katalikus ir prašyti 
aukų. Ar matot, kokia tai 
mielaširdystė! Juk jis galė
jo ir nepavelyt to daryt. 
Tuomet lietuviai galėtų visi 
badu išmirti, bet atsišaukti 
i kitų tautų katalikus nega
lėtų.

KUNIGO "DORA.”
Pereitam "Keleivio” nu

meryje buvom jau rašę, kad 
katalikas K. Montvidas, ne
turtingas darbo žmogus, bu
vo paaukavęs nukentėju
siems nuo karės $50.00 ir 
Įdavęs tuos pinigus kun. 
Ežerskiui, kad jisai pasiųs
tų juos katalikų Tautos 
Fondan, ką "tėvas” Ežers- 
kis apsiėmė tuojaus pada
ryti. Bet kada po pusės me
tų K. Montvidas patyrė, jog 
"dvasiškas tėvelis” tų pini
gų neišsiuntė, pasamdė ad-' 
vokatą ir kunigas prispirtas j 
prie sienos turėjo $50 Mont- j 
vidui atiduoti. Montvidas, 
žinoma, pranešė apie tai per 
laikraščius visuomenei, kad 
su kunigais ji butų atsar
gesnė.

Kunigui Ežerskiui, su- j 
prantama, toks dalykas ne-' 
galėjo būt malonus. Vienin
telis čia išėjimas jam buvo 
prieš visuomenę atsiprašy-! 
ti ir pasiteisinti, kad apie! 
tuos pinigus jis buvo ”pa-! 
miršęs." Bet jis pasielgė ki
taip. Vietoj atsiprašyti, vie
toj prie savo klaidos prisi
pažinti, kunigas Ežerskis iš
niekino tą žmogų, kuris be
turčiu būdamas paaukavo 
$50 alkaniems žmonėms su
šelpti. Kunigų organe jisai 
išvadino K Montvidą žmo
gum be doros ir ktaip, kad 
tik pažeminus jo vardą ir 
sudarius nuomonę, jog tas, 
ką jis rasė apie jo (kunigo) 
pasielgimą su pinigais, ne
turi jokios vertės.

K. Montvidas, kuris pats

"NAUJIENOS" APIE BO
STONO PASIKALBĖ

JIMĄ.
Keistai "Naujienos” žiuri 

į buvusį Bostone socialistų 
pasikalbėjimą, o da keisčiau 
jos aiškina priimtų tame 
pasikalbėjime rezoliucijų 
prasmę. Ypač jos stoja 
prieš tą rezoliucijos vietą, 
kur pasakyta, kad "teorijos 
klausimuose kiekvienas lai
kraštis gali turėti savo nuo
monę.” Jos sako:

"Iš šito dėsnio išeina, kad 
praktikos klausimuose turėt 
savo nuomonę socialistų laikra
ščiai negali. Na, kaip jums to
kia mintis patinka? Jeigu so
cialistų laikrašis neturi savo 
nuomonės kokiam klausime, 
tai jau yra blogai; bet jeigu 
jisai neturi savo nuomonės vi
suose praktikos klausimuose, 
tai jisai yra nieko nevertas. O 
So. Bostono pasikalbėjime da
lyvavusieji draugai nori, kad 
taip ir butų! Jie net daro tai
syklę, kad socialistų laikraš
čiams butų uždrausa turėt sa
vo nuomonę!”

Bet iš kurgi "Naujienos” 
išskaitė, kad praktikos klau
simuose laikraštis negali tu
rėt nuomonės? Jos kalba 
nebūtus daiktus. Juk So. 
Bostono pasikalbėjimas, 
pripažindamas, kad teori
jos klausimuose kiekvienas 
laikraštis gali turėti savo 
nuomonę, nepasakė, kad ki
tuose klausimuose laikraš
čiui nevale savo nuomonę 
turėti. Apie tai nebuvo nei 
kalbos, nei tarimo. Buvo 
kaip tik priešingai. Susi
rinkimas pripažino, kad net 
ir "bėgančiais klausimais.’ 
prie katrų gali prigulėt ir 
"praktikos klausimai,” laik
raščiams turi būt palikta 
"draugiškos kritikos teisė.” 
Tas aiškiai pasakyta pirmoj 
rezoliucijoj, kur reikalauja
ma, kad visi socialistų laik
raščiai vadovautųsi Suva
žiavimų nutarimais ir refe
rendumais. Taigi "Naujie
nos" nusigando visai be rei
kalo.

Žinoma, jieškant prieka
bių, galima prisikabinti prie 
visko ir viską galima savo
tiškai aiškinti. Juk ir šitą 
"Naujienų” kritiką galima 
butų taip aiškint, kad išeitų, 
jog pačios "Naujienos” sa
vo nuomonei prieštarauja. 
Bet kam gi taip daryti? 
Kam statyti dalykus aukš
tyn kojomis, kad daug ge
riau juos imti kaip jie sto
vi?

Beje, "Naujienos” sako, 
kad yra tokių klausimų, kur 
praktikos nuo teorijos ne
galima atskirti. Jos rašo: 

”Ar, pav. karės nukentėju
siųjų šelpimas yra praktikos, 
ar teorijos klausimas? Ar 'tė
vynės gynimas’ yra praktikos, 
ar teorijos klausimas? Aišku, 
kad jie gali būti kartu ir prak
tikos ir teorijos klausimais.”

Mums gi rodos, kad šitie 
klausimai nėra tokie jau 
painus kaip "Naujienoms” 
rodosi. Teorijos yra dalyku 
aiškinimas, o praktika — jų 
vykdymas, techniškas dar
bas. Todėl ir šelpimo klau
simas, pakol mes jį tik svar
stom ir aiškinam, jis yra 
teorijos klausimas; bet kaip 
tik mes nutariam vykdint jį 
gyveniman, tuomet jau jis 
virsta praktikos klausimu. 
Taip-pat yra ir su "tėvynės 
gynimu” ir su visais kitais 
klausimais.

Dabar jeigu paimsime 
So. Bostono pasikalbėjime 
priimtas rezoliucijas, tai jos 
taip tik ir nurodo, kaip šito
kiuose klausimuose musų 
spauda turėtų elgtis. Pakol 
musų organizacija svarsto, 
daleiskim, vienytis su kitom 
sriovėm, ar ne, 'kiekvienas 
laikraštis čia gali kalbėti 
”už” ar {"prieš,” het jeigu 
organizacija nutaria vieny
tis, tai tuomet socialistų lai
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prisipažįsta esąs tikras ka
talikas, dėl šito kunigo atsi
liepimo dabar rašo "Naujie
nose” taip:

"Kun. Ežerskis nori, kad 
žmonės pateisintų jį, o apkal
tintų mane. Gerai, tegul jie 
teisia. Jie žino, kad aš 
stengiausi sušelpti nukentėju
sius nuo karės brolius, o kuni
gas tą pašalpą sulaikė. Tai 
katras-gi dabar mudviejų esa- 
va kaltas? Tegul žmonės pa
sako!

"Aš nenorėjau girties savo 
duosnumu. Nors kiekvienas 
supranta, kad darbininkui 
žmogui yra šimtą kartų sun
kiau išsižadėt $50.00, negu to
kiam 'dvasiškam tėveliui,’ ku
riam nė už šį, nė už tą plaukia 
pinigai į rankas iš visų pusių, 
bet aš tuo nesiaidžiavau. Pa
daviau jam auką ’ privatiškai, 
be jokių liudininkų, ir net kvi- 
tos nereikalavau. Geidžiau, 
kad tik pinigai kuogreičiausiai 
pasiektų tuos nelaimingus Lie
tuvos žmones, kurie kenčia ne
apsakomą vargą. Pasitikėjau, 
kad kunigas paėmęs mano au
ką. tuojaus ir išsiųs ją. kaip 
buvo žadėjęs. Bet čia tai aš ir 
apsi vyliau.

"Ar aš neturėjau teisės jieš- 
kot savo paaukautųjų pinigų > 
Ar aš neturėjau teisės pasiskų
sti visuomenei, kada patyriau, 
kad mano pinigai ne Lietuvoje, 
o kunigo kišeniuje? Ar nebu
vo mano pareiga perspėti žmo
nes. kad jie apsisaugotų ir kad 
su jais neatsitiktų tokių-pat 
istorijų?

"Juk žino visi gerai, kad pa
našiai, kaip aš, duoda kuni
gams aukas dėl visokių tikslų, 
tūkstančiai tikinčių katalikų. 
Jie tiki daugiaus į kunigą, ne
gu i Dievą, todėl jie be jokių 
abejonių teikia savo sunkiai 
uždirbtus centus į 'tėvelių’ ran
kas ir net jokios kvitos nepa
ima,—kaip ir aš; dar net pa
bučiuoja kunigui į ranką už tai, 
kad jisai teikiasi 'patarnaut’ 
jiems. Bet dabar iš atsitikimo 
su kun. Ežerskiu aš patyriau, 
kad tie gerų katalikų pinigai 
ne visada pasiekia savo tikslo. 
Jie ’užsimeta’ kunigo skrynio
je tarpe kitų reikalų ir pinigų, 
taip kad kunigas paskui nė 'ne
atsimena.’ kad auka guli pas jį. 
Ir kada jo paklausi, tai jisai 
neparaudęs ir akim nemirkte
lėjęs sako, kad pinigai ’jau pa
siųsti.’

”Nuo šitokių tai 'užmiršimų’ 
aš ir norėjau persergėti žmo
nes. Kada jie žinos mano per
sergėjimą, tai jie žiūrė, kad jų 
aukos negulėtų tenai, kur joms 
nereikia. Kunigai tuomet bus 
apsaugoti nuo atsakinėjimų į 
nesmagius advokatų laiškus, o 
aukautojams nepriseis gaišint 
laiką, trankyties geležingeliais 
ir eikvot pinigus, kad atgavus 
savo aukas.”
Toliaus K. Montvidas iš

reiškia savo nuomonę ir 
apie kunigų organo "Drau
go” redakciją. Jis sako:

”Ji, išspausdinus kun. Ežer- 
skio laišką, pridėjo ilgą priera
šą. Ir ką jus manote? Tame 
savo prieraše ji ne pabara ’už- 
simiršušį’ kunigą, bet išlieja 
kibirą pamazgų ant manęs ir 
ant 'Naujienų.’

”Už ką-gi ? Ugi už tai, kad aš 
buk melavęs ir šmeižęs, o 'Nau
jienos’ buk norėjusios 'apva
ginti' kunigą.

"Ponai 'Draugo' redaktoriai, 
apsisvarstykite, ką jus per ne
sąmones pliauškiate!

"Ne aš meluoju, o jus meluo
jate... Jus patįs, ponuliai, esa
te šmeižikai! Aš nė vieno ne
teisingo dalyko neparašiau 
apie kun Ežerskį, o tik pada
viau gryną tiesą nuo pradžios 
iki galo. Aš net nevartojau aš
trių žodžių prieš jį, nors mari 
ir baisiai skaudėjo širdį, kad 
tapau taip apviltas ir dagi ku
nigo, tikėjimo ir 
tojo’!

” 'Naujienoms' 
kingas, kad davė 
špaltose mano aprašymui, ži
nojau, kad kunigų laikraštyje 
tiesos žodis neįleidžiamas. 
Nors tu buk geriausis katali
kas, nors tu aukauk paskutinį 
savo centą Dievo ir tėvynės la
bui, bet kaip tik nori parodyt 
negerą kunigo darą, tai kuni
gų laikraščiai pasmerkia ii 
prakeikia tave. Štai delko aš 
ir kreipiausi su savo pasiskun
dimu į 'Naujienas,' ir dabar 
matau, kad taip ir pildosi, kaip 
aš maniau: kunigų laikraštpa- 
laikis dergia ir niekina mane 
už tai, kad parodžiau žmonėms 
tiesą, žmonės dabar dar sykį 
persitikrins, kas per vieni yra 
tie 'dvasiški' mulkintojai.

"Buvau pirma įsitikėjęs į 
kunigus. Bet dabar tegul jie 
traukiasi nuo manęs su savo 
purvinu gešeftu ir su savo to- 
kiais-pat purvinais šlamštais.

KLERIKALAI LAUŽO 
STREIKĄ.

Mes jau nesykį esam pri- 
rodę, kad klerikalams dar
bininkų reikalai nerupi, kad 
jie visuomet gina viešpatau
jančios klesos pusę.

Dabar tas vėl kuoaiškiau- 
sia pasirodė per Philadel- 
phijos cukraus darbininkų 
streiką. Apie tai jau rašė 
"Keleivyje” pats streikierių 
komitetas, o dabar apie tai 
rašo ”D. B.” Jis sako:

"Musų lietuviški klerikalai 
pasirodė esą didžiausiais dar
bininkų luomo priešais tuomi, 
kad jie mėgina nuardyti Phila- 
delphijos cukerritnkų straiką, 
kuris iškilo po Vienos Didelės 
Unijos paparčiu. Sulaužyti tą 
straiką jie mėgina įvairiomis 
melagystėmis per savo šlamštą 
'Darbininką,’ kuris kupinai pri
pildomas įvairiais niekšingiau
siais kurstymais prieš I. W. W. 
uniją ir jos organizatorius. Tą 
uniją klerikalų šlamštas išva
dina niekšingiausia pasaulyje 
dėlto, kad ji nepataikauja 
darbdavių reikalams ir nesi- 
klausia atbulkalnierių patari
mo.

"Darbininkai, pažinkite savo 
priešus juoduose sutonuose ir 
neklausykite jų viliugingų pa
tarimų! Jie yra turčių 
užtarytojais, o turčių 
reikalai yra priešingi 
ninku reikalams.”

Bet neteisinga butų kal
tinti tame vien tik "Darbi
ninką.” Tą patį darbą varo 
"Draugas,” "žvaigždė” 
kiti klerikalų organai.

doros moky-

gi esmi dė- 
vietos savo

luomo 
luomo 
darbi-

ir

VĖL PER NOSĮ!
Klerikalai vėl gavo 

nosį. Jų organai, atsiminę 
kun. žebrio nužudymą, vėl 
pradėjo šaukti apie "rau- 
donrankius,” kuriuos jie bū
tinai norėtų surišti su socia

per

Daugiau man jų nebereikia. 
K. Mantvidas.” 

Komentarų prie šito tur
but jau nereikia.

listais. "Draugas,” o pas
kui jį "Darbininkas” ir kiti 
pradėjo reikalauti paaiški
nimo, kaip pasibaigė "Lais
vės” byla su "Vienybe Lie
tuvninkų" dėl "raudonran- 
kių draugijos” (kurią patįs 
klerikalai prasimanė).

Klerikalai tuomi, mato
mai, norėjo supiudyti socia
listų spaudą su tautininkų 
laikraščiais. Jie norėjo pa
daryt tokį įspūdį, jog "Vie
nybė Lietuvninkų” teisybę 
rašė, kuomet ji rašė, kad 
"Laisvės” redaktoriai ir lei
dėjai priguli prie "raudon- 
rankių organizacijos” (ku- 

j rią klerikalai tyčia prasima- 
1 nė).

Bet "Vienybė Lietuvnin
kų" prieš šitą klerikalų pro
vokaciją užprotestavo. Ji 
pasakė, kad klerikalų orga
nai iškraipė jos mintį. 
"Mes neįvardiįom nei vieno 
asmens," atsako "Vienybė 
Lietuvninkų.”

, Taigi manievras klerika
lams nenusikė.

KAIP JIE VEIDMAI
NIAUJA.

"Ateitis” prirodinėja,
kaip musų klerikalai veid
mainiauja. Pavyzdžiui,
"Darbininkas” 200 numery
je ragina savo skaitytojus 
protestuoti prieš Amerikos 
valdžios "nepamatuotą" ir 
"vienpusišką" pasistatymą, 
o 208-tam numeryje prane
ša, kad klerikalų "tautos ta
ryba” nusiuntė prezidentui 
telegramą —

"kurioje išreiškė pasitikėji
mą tVashingtono valdžia da
bartiniame krizyje ir išreiškė 
viltį, kad Amerikos laisvės ide
alas užviešpataus pasaulyje ir 
kad Lietuva ingys politišką 
laisvę."
Čia mes aiškiausia matom 

musų klerikalų veidą, sako 
"Ateitis,” o ypač kun. Ke
mėšio. Kuomet jis kalba i 
savo žmones kaipo "Darbi
ninko" redaktorius, tai jis! 
jiems pataikauja ir peikia 
valdžią: bet kuomet jis kal
ba i valdžią kaipo klerika
lų "tarybos” sekretorius, i 
tai tuomet jis pataikauja 
valdžiai, išreikšdamas jai 
"pasitikėjimą” ir "vilti,” « 
kad Amerikos "idealas už
viešpataus visam pasauly
je.” ‘ !

Ir tame pačiame "Darbi
ninko” numeryje ant kito 
puslapio vėl rašoma:

"Mes katalikai negalime pri
pažinti liberalų tautos vadais 
ir jiems pirmenybės užleisti. 
Amerikos tvarka — tai jų pa
vyzdi?. Sulyg to kurpalio jie 
mėgintų nukalti ir Lietuvos 
gyvenimą: įvestų betikvbines 
mokyklas, atskirtų valstiją nuo 
bažnyčios, o po to visa eitų ne
tekimas doros visuose sluogs- 
niuos supagonėjimas politikos, 
politiškos ir pramoninės revo
liucijos ir kitokie gerumėliai." 
"Ateitis” todėl sako:
"Veidmainiai jus, veidmai

niai! čia sakote, kad trokšta
te, idant Amerikos laisvės ide
alai užviešpatautų visame pa
saulyje, ir čia apsisukę vėl pri- 
rodinėjate, kad 'liberalams’ 
(tautininkams) tik dėl to pir
menybės negalite užleisti, kad 
jie nori tokios laisvės, kaip 
Amerikoje, — ir Lietuvoje. Ar 
reikia dar didesnės veidmainv- 
stės?” i

i 
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BURŽUJO IŠPAŽINTIS.
Amerikos buržujai būti

nai reikalauja karės su Vo- 
ivietija. Jie aiškina, kad A- 
merika turi "ginti savo pi
liečių teises is gyvastį.” Va
dinas, kad apginus gyvastį, 
tai reikia surengti skerdy- 
nę.

Kvailai tas patriotiškas 
argumentas skamba.

Bet kartais buržujus de
klamuodamas apie patrio
tizmą ima ir pasako teisy
bę, kodėl jie nori kares. 
Taip dabar padarė Bostono 
buržuaziško dienraščio 
"Globė” apžvalgų rašytojas 
straipsnyje ”The Kaiser de- 
fies America.” Iš pradžios 
jisai taipgi pradeda ant pa
triotiškos stygos:

"Kaizeris užbriežė ratą apie 
Anglijos salas. Francuziją ir 
Italiją, apskelbdamas tenai 
mirties blokadą. Teisės Ame
rikos laivų, Amerikos gyvas
čių ir Amerikos vėliavos jam 
nieko nereiškia. Jis pučiasi 
prieš jas savo puikybe.”
Pradėjęs taip patriotiškai 

apie Amerikos teises, apie 
vėliavą, šitas buržujus te
čiaus neiškenčia nepasakęs, 
kad ištiesų jam čia širdį 
skauda ne dėl tos dryžuotos 
"flagės" ar amerikiečių gy
vasčių, bet dėl biznio, kurį 
kaizerio submarinai Ameri
kos kapitalistams pradėjo 
gadinti. Tik klausykit, ką 
jis pasakoja:

"Tas juodas kaizerio įsaky
mas Amerikai reiškia didžiau- 
sį nuostolį. Per pereitus me
tus Didžioji Britanija buvo 
stambiausia pirkėja Amerikos 
ta v orų. Kaip parodo pirklybos 
biuro išleistas Washingtone ra
portas, musų pirklyba su Ang
lija 1916 metais pasiekė arti 
$2,000,000,000. Tai beveik treč
dalis musų biznio su visu pa- 
stauliu.

"Sekantis stambiausis musų 
kostumeris buvo Francuzija. 
Per pereitus metus ši šalis pa
didino su mumis pirklybą dvi
gubai ir nupirko iš mus be 
mažo biskio už $1,000,000,000 
prekių.”

Dafcar gi Vokietijos sub
marinai šituos "kostume- 
rius" Amerikos kapitalis
tams atkirto. Tai ve kur 
tiems ponams Vokietijos 
submarinai pataikė — į ki
šenių! Nors vienas buržu
jus viešai prie to prisipaži
no. Girdi, tokios "baisios 
katastrofos stambusis Ame
rikos biznis da niekad nebu
vo turėjęs.” Ant syk nukir
sta apie 3 miliardai dolerių. 
Dėlto jie ir nori karės su 
Vokietija.

i

SKAITYTOJŲ DOMAI.
Šiuomi pranešam gerbia

miems "Keleivio" skaityto
jams, kad nuo 1 kovo "Ke
leivio” prenumerata skaito
ma jau $1.75 metams ir $1 
pusei metų.

Kanadoj ir kitur užsieny
je bus $2.25 metams ir 
$1.25 pusei metų.

Pavieniai numeriai dabar 
parduodami po 5c.

Kunigas Mockus antra 
kartu bylą laimėjo. 
kunigaFvėl gavo 

PER NOSį.
Andai buvom rašę, kad nu

važiavus Mockui į Wauke- 
ghn, III., kalbėti, lietuvių ku
nigas su savo šalininkais 
oasirupino įskųsti jį už var
tojimą nemorališkos kalbos 
prieš panelę švenčiausią, bet 
teisme tėvelis negalėjo to 
prirodyt ir Mockus likos iš
teisintas.

Romos agentai gavę per 
ausį nutarė pastatyti ant 
savo ir Mockus vėl buvo 
įskųstas. Šiomis dienomis 
buvo kita jo byla Waukega- 
ne. Mockus ir vėl laimėjo. 
Teisėjas Persons pasakė, 
kad sulyg šios šalies konsti
tucijos už tikėjimo pažiūras 
niekas negali būt baudžia
mas, nei tas, katras tiki į 
dievus, nei tas, kas jų nepri
pažįsta.

Tai vėl smūgis musų juod
varniams !

Prokuroro padėjėjas 
Welch vartojo visą savo iš
kalbingumą, kad Mockų ap
kaltinus; jis nurodė, kad jį 
galima nubausti pasire
miant Anglijos įstatymu, 
kuris yra užsilikęs da nuo tų 
laikų, kada šalis prigulėjo 
Anglijai. Teisėjas ant to at
sakė, kad Anglijos įstaty
mais, kurie nėra da panai
kinti, galima remtis tiktai 
tuomet, kuomet jie neprieš
tarauja šios šalies konstitu
cijai. Šitam gi atsitikime 
jais remtis negalima, nes 
šios šalies konstitucija, kal
bėdama apie žmogaus tei
ses, tikėjimą deda visai į ša
lį. Civilė šios šalies valdžia 
Dievo nepripažįsta (the 
Creator is not within the re- 
cognizance of civil govern- 
ment). Tokią mintį yra iš
reiškusi Virginijos legisla- 
tura, sako teisėjas Persons. 
Toliaus teisėjas privedė iš
trauką iš vyriausiojo Jung
tinių Valstijų teismo tarimo 
(pusi. 349), kur sakoma: 
"tiesa, kad ši šalis yra krikš
čioniška; didelė jos žmonių 
didžiuma išpažįsta krikš
čionių tikėjimą, bet įstaty
mas nežino skirtumo tarp 
pagono, protestono ar kata
liko; visi yra piliečiai ir jų 
teisės yra lygios.” Toliaus 
teisėjas cituoja vyriausiojo 
teismo tarimą nuo 346 pus
lapio, kur sakoma: "ne teis
mo tai dalykas spręsti, ku
ris tikėjimas ar sekta yra 
teisinga; tai ne teismiškas 
klausimas; prieš įstatymus 
visi yra lygus: protestonas, 
katalikas, mormonas, ma
hometonas, žydas, laisvama
nis, bedievis ir kiti.”

Amerikoniškoji laisvė ir 
kapitalistiškas patriotizmas.

Dvylika senatorių, kurie 
pasipriešino duoti Wilsonui 
teisę apginkluoti pirklybos 
laivus ir naudoti prieš vo
kiečių submarinus "kitokių 
priemonių,” dabar bombar
duojami iš visų pusių kaipo 
nepatriotai, kaipo savo ša
lies nedraugai ir tt., o kun.
M. W. Williams per savo pa
mokslą pasakė, kad tų se
natorių surašąs, tai didžiau
sios "gėdos lapas."

Bijosi, kad nesulinčuotų
Senatorius La Follette 

buvo apsiėmęs pasakyti pra
kalbi Wheeling, W. Va., bet 
prakalbų rengėjai pranešė 
jam, kad jis jau nevažiuotų 
tenai, nes vietos fabrikantai 
buvo sušaukę viešą mitingą 
ir tiek jį atakavo, tiek jį ša
lies išdaviku vadino, jog 
rengėjai pasibijojo, kad su
kurstyta minia jo nesulin- 
čiuotų.

La Follette yra Wisconsi- 
no valstijos senatorius ir ji
sai vadovavo senate opozi
ciją prie Wilsoną.

Socialistu Knygy b m

Jau nuo tūlo laiko rim
tesni socialistų ir darbinin
kų judėjimo tyrinėtojai jau
čia stoką pilnesnio rinkinio 
socialistiškos literatūros. 
Kad užpildžius šitą spragą, 
Rand School of Sočiai 
Science nusprendė pridėti 
prie savo knygyno tokį rin
kinį ir padaryti jį taip ap
stų, kaip daug bus galima 
surinkti literatūros. Tūli 
socialistai, kurie per ilgus 
metus dalyvavo musų judė
jime ir turi surinkę bran
gios istorinės medegos, 
skundžiasi, kad nėra tam 
tikros įstaigos, kurios glo
bai butų galima visa tai pa
vesti ir kuri galėtų tokią 
medegą tinkamai sunaudo
ti.

Jokia įstaiga nėra šitam 
tikslui taip tinkama, kaip 
Rando Mokykla (Rand 
School). Būdama New 
Yorko mieste, kas metai 
lankoma tūkstančių socia
lizmo, ekonomijos, politikos 
ir darbininkų judėjimo ty
rinėtojų, Rando Mokykla 
gali tokį pamfletų knygyną 
taip išpublikuoti, kaip ne
galėtų jokia kita socialistiš- 
ka įstaiga. Mokykla jau tu
ri kelis šimtus tokių knygu
čių; ją tarpe daug yra labai 
svarbių ir daug jau išsibai
gusių. Tam tikslui susitvė
rusios Amerikos Socialistų 
Draugijos komitetas dabar 
jas klasifikuoja ir daro jų 
katalogą.

Daugelis socialistų ir dar
bininkų judėjimo veteranų 
laiko tokias knygeles susi
dėję šėpose, skryniose arba 
ant lentynų susikrovę; to
kios knygutės, kaipo kovos 
medega, atliko gerą darbą, 
bet dabar stovi nenaudoja
mos ir valant kada nors na
mus bus išverstos į šiukšly
ną. Daug svarbios medegos 
tokiu budu jau žuvo ir daug 
da gali žūti. Daug tokių 
knygučių turi didelę vertę 
literatūros žvilgsniu ir ne
maža medegos istorijai, ko 
jų savininkas kartais gali ir 
nesuprasti. Kaip tik tų kny
gučių, katros dabar guli ne
naudojamos ir katrų jau 
negalima knygynuose gau
ti, mums labai reikia. To
dėl jei šito atsišaukimo skai
tytojai turi tos rūšies kny
gučių, mes prašom parašyti 
atvirutę Rando Mokyklai ir 
pranešti, kokios tos knygu
tės yra. Joks rinkinys ne
gali būt mums permažas ar 
perprastas. Žmogus gali 
turėt tik vieną knygutę, net 
vieną lapą arba tik vieną 
mirusio socialistų laikraščio 
numerį, kuris jam neturi jo
kios vertės, o mums gali bū
ti labai brangus.

Knygutės pageidaujamos 
ne vien tik anglų, bet ir kitų 
kalbų. Ypač pageidauja
mos vokiečių kalbos knygu
tės iš tų laikų, kada Ameri
koj tik prasidėjo socialistų 
judėjimas.

Tūli draugai bijosi, kad 
jų knygutės pražus arba bus 
sunaikintos, jeigu jos bus vi
siems žmonėms prieinamos^ 
Bet Rando Mokykla Socia
liems Mokslams gvarantuo- 
ja, kad jos bus nuo to apsau
gotos. Tokios knygutės yra 
sudedamos į tam tikras 
skryneles ir niekas jų iš
nešti iš knygyno negali. 
Svarbesnės jų yra dedamos 
į tyrinėjimo departamentą. 
Į Rando Mokyklą tankiai 
atvažiuoja profesoriai iš di
delių universitetų jieškoti 
medegos, kurios niekur ki
tur jie negali gauti.

Taigi jei turite literatū
ros, kurią jūsų numanymu 
mes galėtume sunaudoti, 
teiksitės mums pranešti. 
Laiškus adresuokit taip: 
Library Committee, Rand 
School of Sočiai Science, 140 
E. 19th st, New York City.

A L. Trachtenberg, sekr.
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GRAND RAPIDS, MICH. 
Moterų Darbininkių Diena.

Kovo 4 d. L. M. Progr. 
Susiv. 37 kuopa turėjo ap- 
vaikščiojimą "Moterų Dar
bininkių Dienos.” Apvaikš
čiojo tą dieną paskaita, pra
kalbomis ir įvairiais žmones 
pažadinančiais pamargini- 
mais.

Paskaitą (iš "Moterų Bal
so") skaitė d-ė Adomaitienė. 
Kalbėjo dd. K. Jakimavi
čius ir Rinkevičius. L. 
S. S. 51-mos kuopos choras 
po vadovyste d. Jasaičio su
dainavo kelias daineles. Be 
to buvo apie pora tuzinų de
klamacijų. Gal kam rodosi, 
kad tiek deklamacijų nega
lėjo būti, bet kas šiame ap- 
vaikščiojime dalyvavo, tas 
neužginčys. Mat musų pro- 
gresistės visos labai veik
lios. Kiekviena jų lavinasi 
kalbėti, o deklamacijų tai 
po kelias moka. Puikų mo
nologą pasakė S. Naudžius 
"Moterų Tiesos.” Publikai 
pridarė nemaža juoko.

Publikos buvo gana daug 
ir išsinešė gerus įspūdžius.

Meištų Tamošėlis. 

Grikšto cirkas.
Vasario 27 d. čionai buvo į 

apsilankęs, kaip jis save va-; 
dina I. W. W. organizato
rius, L. Grikštas su savo 
krutančiais paveikslais. Per 
du vakaru rodė "muvin- 
pikčius,” bet kad įžanga bu
vo po 25 centus, tai žmonių 
visai mažai lankėsi. Trečią 
vakarą Grikštas laikė pra
kalbą. Socializmo nenieki
no, bet socialistams tai 
grikštinės kritikos nesigai
lėjo. Daugiausiai gavo Pru- 
seika, teko ir "Keleiviui." 
Girdi, "aš pats keli metai at
gal užrašiau 4,000 ’Kelei- 
viui’ skaitytojų, nes buvo 
pirmas socialistų laikraštis, 
o dabar, pažiūrėkite, išsista
tė namą už 100,000 dolerių. 
Visą laiką skelbė, kad rei
kia panaikinti privatišką 
nuosavybę, o pats tą nuosa
vybę sau steigia, tai aišku, 
kad socialistai ne socializ
mą skelbia, bet kapitaliz
mą." (!?)

Tolesniai tas pliuškis pa
sakojo : "Ačiū ’Laisvei’ ir 
'Naujienoms’ (kurių da ant 
svieto nebuvo Red.) tiedu 
socialistiški laikraščiai su
griovė Baltimorės streiką.”

Ir taip vargšas blaškėsi ir 
šnekėjo pats nežinodamas 
ką, kad ir mažai protaujan
tis klausytojas galėjo leng
vai suprasti, kad tas atsi
prašant kalbėtojas nesąmo
nes šneka.

Jam buvo paduota raštu 
apie 50 klausimų, bet visus 
juos jis susikišo į kišenių, 
tik į tris bandė atsakinėti, 
bet dievai žino apie ką jis 
šneka, tik jau ne į paduotą 
klausimą. Toks kalbėtojas 
I. W. W. unijai gero negali 
padaryti. Mano nuomone I. 
W. W. unijos valdyba pri
valėtų neleist tokiems ele
mentams diskredituoti uni
jos, kaip ir socialistai kad 
padarė, prašalinę ligonį iš 
savo eilių. S. Varpelis.

Red. Prierašas.—Nors su 
panašiu žmogumi, kaip 
Grikštas, joks rimtas žmo
gus nemato reikalo argu
mentuoti, bet kad jis nesą
mones pasakoja plačiajai 
publikai, prisieina pasakyti, 
kaip tas begėdis meluoja. 
Visų pirmu "Keleiviui" 
skaitytojų Grikštas gavo iš- 
tikrųjų 4, o ne 4,000. 
Už 3 prenumeratą gavome, 
gi už 1 da ir šiandien laukia
me. Jei visi darbininkai bu
tų tokie kaip Grikštas "Ke
leivio" rėmėjai, tai "Kelei
vis" šiandien kapuose gulė
tų, o ne stovėtų ant taip 
tvirtų pamatų, nuo kurių jo- baigs, laikraščiai nesako.

kie grikštiniai jo nenuvers 
ir neužčiaups jam burnos, 
idant neskelbtų teisybės ir 
nevarytų socialistiškos pro
pagandos.

Baltimorės socialistiškas 
laikraštis "Pirmyn,” "Lais
vė” ir "Keleivis" su "Kova” 
smerkė.ir smerkia ne darbi
ninkų streiką, bet tokius šal- 
dras kaip Grikštas ir Gele
žėlė, kurie suardė Baltimo
rės darbininkų vienybę, o 
per tai ir jų spėką.

NEW HAVEN, CONN. 
Tautininkų vidurinė srovė.

Kovo 4 d. čionai įvyko T. 
M. D. surengtos prakalbos. 
Kalbėjo tautininkų viduri
nės srovės atstovas S. E. Vi- 
taitis iš Bostono.

Jo prakalba buvo indomi 
bent tuo, kad vaizdžiai su- 
karekterizavo savo vidurinę 
srovę. Girdi, tautininkai — 
kaip kad tas lieptas ant 
upelio. Iš dešinės pusės 
ant kranto stovi klerikalai, 
iš kairės pusės — socialistai, 
vidurinė srovė tik ir palai
kanti tarp visų vienybę, ki
taip viskas eitų savaip.

Kur, kur, bet tarpe tų 
tautininkų, kurie stovi ant 
siauro liepto, tarpe dviejų 
kovojančių priešų aš tik jau 
nenorėčiau būti. Negana, 
kad priešininko į priešinin
ką taikomi smūgiai ar iš vie
nos ar iš kitos pusės tenka 

(tarpininkui, bet reikia būti 
j labai naiviu, kad tikėjus, jog 
j vidurinė srovė tokioj savo 
pozicijoj ilgai išlaikys, ne
nukritus nuo liepto. Kas- 

i link vienybės, tai veltui po 
inai tautininkai stengiasi ją 
palaikyti, jeigu žinome, kad 
tarp šviesos ir tamsos vie
nybės negali būti. Kodėl 
tautininkai apgina klerika
lus nuo socialistų, jeigu 
pats Vitaitis taip pasmerkia 
klerikalus? Tautininkai ži
no, kad klerikalai tik dėlto 
yra klerikalais, kad palaiko 
darbo žmonių vergiją, prie
tarus ir viso to baisiausias 
pasekmes, prieš ką socialis
tai kovoja ir ką naikina? 
Kodėl tautininkai nestoja 
socialistų pusėje, bet vis 
glaudžiasi prie klerikalų, o 
jų šalin nuspirti atsiduria 
ant vidurio liepto, nuo kurio 
vienintelis kelias jiems nu
eiti veda į balą?

Prakalba butų buvus be 
galo indomi, jeigu p. Vitai- 

. tis butų leidęs jam bent 
' šiuos klausimus pastatyti. 
Turbut bijodamas tų klau
simų, prakalbą pradedant 
jis užreiškė, kad niekas te 
neduoda jam jokių klausi
mų, nes neatsakinėsiąs.

Vitaičio pamokslas, kad 
vyrai perdaug pasiduoda sa
vo pačioms, kad dėlto turi 
plauti "dišius," o moterįs ei
na sau į "muvin-pikčius” ir
gi nieko gero neatneša. Jo 
nuomone moteries vieta pa
lei pečių, prie vaikų ir dišių. 
Kuogi skiriasi toks pamoks
las nuo paprasto musų dva
siško tėvelio pamokslo baž
nyčioje? Vadinasi, kad mu
sų tautininkams kaip tik ir 
tinka tupėti po kunigijos 
skvernu, o ne lošt gyvenimo 
taisytojų rolę. Jie tam ne
tinka. Jų klesiniai interesai 
neleidžia jiems žmonių tin
kamai šviesti, taigi lai ir ne- 
sisavina sau prie to jokių 
pretenzijų.

Vitaičiui visa tai pa
sakojant daugelis protau
jančių žmonių pradėjo neri
mauti, ypač moterįs.

Buvusi ir girdėjusi.

i
i

LAIKRAŠČIAI praneša, 
kad Roosdveltas paėmė 20 
belgų vaikų augint. Ar ji
sai augins juos, pakol jie iš
augs, ar tik pakol karė pasi-

mas pareikalavo, kad tas 
vyrukas apsivestų su savo 
sugulove arba turi eiti 9 

; metams į kalėjimą. Mergi
na da nepilnametė. Tasai 
'vyrukas bandė išsiginti, ar
gumentuodamas, kad mer
gaitė priguli prie "Nekalto 
Į Prasidėjimo Panelės Šven
čiausios,” tai gali būt tik 
stebuklas, kad ir jinai "ne
kaltai pradėjo.” Savo argu
mentu tas kvailas katalikas 
prajuokino visą teisme su
sirinkusią publiką ir teisė
jus, kurie netikėjo į stebuk
lus ir privertė kaltininką 
apsivesti. Ant galo jis 
bandė išsisukti tuomi, kad 
dabar gavėnia ir ženytis ne
valia, bet teismas pertikri
no katalikus, jog šiame at- 
sitikme nėra grieko "ženy
tis,” ir suženidino.

Sufanatizuoti katalikai 
pasirodo jau kensmingais ir 
pačiam jų mokytojui. Pasi
piktinę kunigo "išnevožiji- 
mu” jų švento tikėjimo, kad 
teisme davė šliubą, apskelbė 
streiką, atsisakydami mokė-! 
ti pinigus "ant parapijos."

Prieš nesenai kitas vėl ka
talikas prisigėręs dvasios 
šventos iš bonkos, parėjęs 
namo pradėjo smaugt savo 
pačią. Moteriškės riksmas 
sušaukė kaimynus ir polici
ją. Policija bandė besipe
šančius sutaikyti, bet ka
talikas įšėlęs užkure polic- 
manams pirtį, tečiaus šie įn- 
dukėlį įveikė ir gerai apkul
tą pastatė prieš teisėją. Tei
sėjas kataliką nubaudė 
100 dolerių pabauda ir pa
siuntė mėnesiui kalėjiman, 

; kad išsipagiriotų ir išsivė- 
dintų.

i Vietos anglai socialistai 
i čionai pasistatydino sau 

puikų mūrinį namą už 15,- 
i 000 dolerių. Namas pasta

tyta kertėje Mead ir Lang- 
; worth gatvių. Apačioje 

(skiepe) gimnastikoms sve
tainė, viršuje laikraščio 
spaustuvė ir redakcija, o 
ant antrų lubų didelė sve
tainė susirinkimams.

; Iš priežasties, kad nega- 
. Įima daug amunicijos iš- 
, siųsti Europon, darbas amu- 
. nicijos dirbtuvėse 
, jo- 
. do.

i

LOVVELL, MASS. 
Tarptautinis socialistų pro

testo susirinkimas.
Vasario 25 d. vietos so-' 

cialistai suvienytomis spė- Į 
komis — lietuviai, anglai,; 
finai, francuzai, lenkai ir1 
rusai — laikė tarptautinį' 
protesto prieš karę susirin
kimą. Susirinkiman žmo
nių prisirinko pilna svetai
nė, net sėdynių buvo per 
•maža. Išviso buvo į 1,000 
žmonių. Buvo kalbama vi
somis kalbomis ir visi ra
miai klausėsi. Po prakalbų 
išnešta rezoliucija arba pro
testas, kuris pasiųsta pre
zidentui Wilsonui ir Mass. 
valstijos gubernatoriui.

Tą pačią dieną vakare D.
L. K. Algirdo Draugystė tu
rėjo prakalbas, kur kalbėjo
M. Akelaitis. Čia irgi buvo 
žmonių pilna svetainė. 
Draugas Akelaitis kalbėjo 
apie draugijos reikalus ir 
vargingą darbininkų gyve
nimą. D. L. K. Algirdo Dr- 
stė laimėjo 29 narius. Lai 
gyvuoja laisvos draugijos!

L. S. S. 203 kuopa rengia
si statyti scenoje veikalėlį 
"Jaunystės karštis,” "Pir
moji gegužės” iš "Naujosios 
Gadynės" ir daug monolo
gų; reiškia, bus koncertas. 
Manoma rengti 25 dieną ko- 

i vo.
Prigėrė du lietuvių vaikai.

Vasario 16 d. Lowellyje 
patiko nelaimė du lietuvių 
mažu vaiku. J. Kazlauskas 
ir J. Blažonis, eidami iš mo
kyklos namo ir prie upės 
bežaizaami įkrito į vandenį 
ir prigėrė. Vienas buvo 8 
metų, o antras ( m. J. Kaz
lauskas, tai buvo protingas 
vaikas; jau buvo pradėjęs 
ir deklamuot ir jei butų au
gęs, gal butų buvęs geras 
kovotojas už darbininkų 
teises, bet mirtis ištraukė 
vos tik pražydusį jaunikaitį. 
Motina alpdama nulydėjo į 
kapus.

Lietuvių Ukėsų Kliubas 
girtuokliauja.

Lietuvių Ukėsų Kliubas 
atidarė savo ruimą ir pir
miausia prigabeno alaus, 
nors Kliubas pirma ant sa
vo susirinkimų sakydavo, 
kad kaip tik paims ruimą, 
tai uždės knygyną, bet da
bar vietoj knygyno alus ir 
da prasidėjo kaziriavimas iš 
pinigų. Taip negerai, vy
rai. Geriaus butų Kliubui 
pradėti naudingesnis dar
bas, iš kurio butų nauda sau 
ir visuomenei.

Pinavijos žiedas. 

DAYTON, OHIO.
Svarbesni musų tarpe 

atsitikimai.
Kovo 3 d. čionai įvyko L. 

S. S. 245 kuopos surengtos 
prakalbos. Kalbėjo L. S. S. 
sekretorius J. V. Stilsonas 
iš Philadelphijos. Prakal
bos gerai pavyko. Publika 
ramiai užsilaikė, nors ir ti
kėtasi, kad sufanatizuoti 
katalikai pakels triukšmą. 
Gal bijojo policijos, kuri 
prie durų stovėjo ir dabojo...

Aukų L. S. S. namui su
rinkta $25.00.

Andai čionai pasimirė 
tarpe vietos lietuvių pagar
sėjusi Nekalto Prasidėjimo 
moterų dr-tės narė, p. šeš- 
kevičienė, kuri 13 balandžio 
1916 metais suorganizavusi 
katalikes ir atvedė į V. Am
brazaičio prakalbas, kad jas 
išardžius. Kaip jau skaity
tojams yra žinoma, velionę 
šeškevičienę ir kitas už 
kiaušinius teismas nubau
dė.

Šiomis dienomis policija 
areštavusi minėtos Šeskevi- _ _____
čienės sūnų ir jo mergą už, kuo gintis. Štai "Kardas, 
nelegališką gyvenimą. Mer- manau, paėmę jį rankon da 
gina jau nėščia, todėl teis- atjaunės dvasia ir duos pa

vyzdį jaunuoliams — atsa
kiau, padėjęs kelatą "Kar
dų” ant stalo.

Visi griebėsi už "Kardo” 
ir pradėjo apžvalginėti.

— Senąjį "Kardą,” kurį 
kalė Baltimorėj, aš labai 
mėgdavau — sako Mockai
tis — bet nuo to laiko kito 
"Kardo” nesu matęs.

Išpasakojau, kad naujas 
"Kardas” yra daug tvirtes
nis ir pasekmingesnis kovoj 
su juodąją armija. Turiu 
pasakyt, kad keliatą vyrų 
pasisekė man apginkluot 
"Kardu.” Tikiuosi, su "Kar
du" galima bus čia padaryt 
platesnę vietą "Keleiviui,” 
"Laisvei," o gal ir "Kovai” 
lauką išdirbti. Taigi mont- 
karmiečiai nesnauskite.

J. Banis

kiek tas jo pasipelnijimo bū
das išspaudžia ašarų varg
šams nekaltiems žmonėms 
ir jų šeimynoms, pasiliku
siom be penėtojų Chas. K.

DORRISVILLE, ILL. 
Katalikų vargai su jų 

ganytojais.
Čianykštieji musų lietu

viai katalikai vienos bėdos 
nepraleidę, susilaukia ant
ros ir vis delei savo kunigų. 
Kokį tik gauna, tai žiūrėk 
jau jo nėra, pabėgo... Galų- 
gale bėdini musų katalikai 
jau džiaugėsi, kad gavo "ge
rą kunigėlį Petrą.” Geras 
jis buvo dėlto, kad labai 
smarkiai keikdavo socialis
tus ir varė smarkiausią ka
rę prieš "bedieviškus” laik
raščius. Ypatingai musų 
tėvelis labai pyko ant tų 
laikraščių, ką rašo teisybę 
apie klebonijos tėvelius ir jų 
gaspadinės. Mat už nieką 
piktas žmogus taip nepyks
ta kaip už pasakymą apie jį 
teisybės. Mūsiškio tėvelio 
pykimas buvo ne be pamato.

Nežiūrint to kunigėlio 
keiksmų ir siundymų, "be
dieviams” socialistams se
kasi ; gyvenimas bėgdamas 
savo vaga priparodo, kad ir 
labiausiai kunigų apkvai
lintiems žmonėms, jog ką 
socialistai sako, tas pasiro
do šventa teisybė. Ir toji 
teisybė pertikrina žmones.

Matyt tėveliui prastai 
pradėjo eiti, tai sumanė pa- 
spekuliuoti. Surengė Šv. Ka
zimiero parapijos fėrus 
Leadforde. Prieš užgavė
nes 17 vasario išpardavė pa
rapi jonams daug loterijos 
tikietų, už kuriuos, sako, 
žmonės išlaimėsią įvairių 
dalykų. Žmonės laukė ir 
20 d. vasario pasigedo pa
ties kunigėlio, kuris kasžin 
kur pragaišo su visais pini
gais ir žadėtais išlaimėjimui 
daiktais!

Negana to. Parapijonams 
T. Butrimas, valgomųjų 
daiktų krautuvės savinin
kas, padavė sąskaitą ant 
$161.6o. Už tokią sumą ku
nigas įnėmė krautuvėje pre
kių ant bargo. Atsirado da 
ir daugiau krautuvninkų, 
kuriems kunigas neužmokė
jęs išsinešdino. Nuo S. L. 
da pasiskolino $40.00, o at
siras da ir daugiau katalikų, 
kuriuos tėvelis apskuto, tik 
mat davatkos kaip muilą 
prarijusios dabar tyli, kada 
mato, jog socialistai darė 
žmonėms didelį labą, perser
gėdami nuo vilkų avinėlių 
kailiuose, bet už tai davat
kos ant socialistų šunis kar
stė.

Nors ir galima butų pa
sakyti, kad gerai kunigas 
padarė, bet iš kitos pusės at
sižvelgus ir įsidomėjus ka
talikų tamsumą, įgįrį pas 
juos išvysto tie Romos agen
tai, tai noroms-nenoroms 
prisieina vargšų darbinin
kų pasigailėti, kad jie taip 
išnaudojami ir apjakę kan
džioja tas rankas, kurios no
ri nuo jų kaklo nuimti retė- v • ZĮ.

Minėtam lietuvių kunigui 
pabėgus, musų katalikai pa
sikvietė airių kunigą, kuris 
atvažiavęs išsigabeno die
vus ir pasakė, kad daugiau 
lietuviai negaus savo kuni
go. Vargšai tie musų kata
likai, be išnaudotojaus ne
gali nurimti. Įprašė airį 
kunigą, kad juos ganytų. Šis 
pareikalavo iš kiekvieno pa- 
rapijono po $20.00 metams, 
vadinasi ne vogs, bet prie-< 
varta atsiims iš vargšų jų1 
sunkiai uždirbtų pinigų po 
$20 dolerių. O už ką? Kata
likai neįstengia pagalvot ir 
suprasti—už tolesnį mulki
nimą ir temdynimą. 
ti. Dorresvillietis.

sumažė-
Daug darbininkų atlei-

"Keleivio” reporteris.

MtCARMEL, PA. 
Susnudimas.

Vasario 28 d. aplankiau 
savo senai apleistą gyveni
mo vietą MtCarmel mieste
lį. Daug kas persimainė. 
Seni draugai, kuriuos jau
nus palikau — jau daug se
nesni. Daugelis jų biznie
riais paliko: krautuvnin- 
kais, mėsininkais, barbe- 
riais ar alaus iš vežioto jais.

Dvasiniu žvilgsniu tečiaus 
mažai kas pažengė pirmyn.

Kiek žinau, čia kitados 
buvo pirmas laisvamanių 
lizdas. Kunigams čia vieš
patauti ant žmonių proto 
nesisekdavo ir viens po ki
to jie nešdindavosi iš čionai 
pamėginę nepaklusniuosius 
ganyti. Dabar visai kitaip. 
Atbulinis kun. Bartuška nu
kreipė ir seniau progresuo
jančių žmonių protavimą 
atbulon pusėn, t. y. regreso, 
prietarų ir tamsos link.

Suėjęs senų, surambėju- 
laisvamanių būrelį, pradė
jau barti juos už jų sulindi- 
mą po kunigo skvernu.

—Sulįst, tai nesulindom— 
sako senis Mockaitis — bet 
matai, brolau, jau nusenom, 
o jauni nestoja į musų vie
tą, tai ir apsnūdimas tau 
matosi.

—Spėkų jums da nestin
ga, tik, man rodosi, neturite 

,»

LADD, ILL. 
"šventoji kapitalistų 

nuosavybė."
Valdančioji kapitalistų 

klesa plėšia kiek tik jai pa
tinka darbo žmonių turtą, 
tas pas ją vadinasi bizniu, o 
dėl to biznio apgynimo val
džia visuomet pasirengusi 
aukaut visuomenės gerovę 
ir darbininkų gyvastį. Bet 
neduok ponedie darbininko 
rankose pamato kapitalisto 
nuosavybės krislelį, tai su
die tau baltas sviete. Ne
reikia liudininkų, nereikia 
tyrinėjimo, kaip daiktas pa
kliuvo į "svetimas” rankas, 
jei tik pagavo tai ir eik į 
kalėjimą. Štai atsitikimas 
kaip K. Kavaliauskas ir An
drius Latkauskas pateko 
kalėjiman, mažiausio noro 
neturėdami ką-nors apiplėš
ti.

Sausio (?) 20 d. buvo ug- 
nagesių fčrai. Minėti du 
žmonės kaip ir daugybė ki
tų žmonių besižiopsodami į 
visokius ”show" ir belauk
dami galo loterijos ant išlai- 
mėjimo leidžiamo automo- 
biliaus užtruko mieste iki 
vėlybai nakčiai. Po visų ce
remonijų apie 2-rą valandą 
nakčia jie grįžo namo, kuo
met vienoj gatvių pamatė 3 
žmones ką tokio rogutėse 
vežant. Jie pamatę tuodu 
vyru paliko rogutes ir pabė
go. Kavaliauskas su La- 
tausku priėję prie rogučių 
rado ant jų tris maišus 
(nepasakyta kas tuose mai
šuose buvo. Red.). Andrius 
Latauskas užsimanė vež- 
ties namo, bet Kavaliauskas 
rodijo nesiterioti ir palikti 
gatvėj. Andrius nesutiko ir 
įprašė Kavaliauską padėt 
jam parvežt namo. Jiems 
bevežant kitoj gatvėj pama
tė tris vyrus, kurie liepė ve- 
žantiems sustot. Šiedu ma
nydami, kad tai tie patįs, 
kurie buvo palikę rogutes, 
sustojo. Prie jų priėjo po- 
licistas su savo sunumi ir 
kitu vyriškiu. Nepaisant 
apsakymo, kaip jie rado sa
vo rudenį, policistas mato
mai, kad pasirodžius esąs 
geru sargu "šventos nuosa
vybės," neklausė nei savo 
bendro, kuris bandė nurodi- 
nėt, kad tie nekalti žmonės 
teisybę sako, nes jei jie butų 
patįs vogę, nebūtų ir vežę 
viduriu gatvės, suareštavo 
ir nugabeno juodu nuova
dom

Nors tiedu, dievui dūšią 
kalti, žmonelės ir teisme iš
pasakojo istoriją su radiniu, 
airišis katalikas policmanas 
atėjęs teisman su savo sū
num ir Milwaukee geležke- 
lio kompanijos agentais pri
siekė, kad tai geležkelio ka
rų plėšikai ir teismas nekal
tus žmones pasiuntė pavie
to kalėjiman, į kur išgabeno 
vargšus 22 sausio.

Nėra abejonės, kad poli
cistas gavo ar gaus atlygini
mą už kreivą prisieką, bet

NASHUA, N. H. 
Faktais ir argumentai. 
"Keleivio” N9 p. S. Za

vadskis savotiškais argu
mentais teisinasi ir užsi
puola socialistus, ypač d. K. 
Barauskį, buk tie jį šmeižią.

Noriu čia ne polemizuoti 
su S. Zavadskiu, bet pasta
tyti faktus prieš jo argu
mentus kaipo trečias asmuo 
tarp besiginčijančių. Ne

reikalauju ginti d. Baraus
kį, kurį nashuiečiai gerai 
pažįsta ir patįs faktai liudi
ja, kad ką d. B. rašė apie 
Zavadskį yra faktai, todėl 
veltui Zavadskis bando savo 
argumentais faktus sumuš
ti. O faktai štai ką sako: 
Man pribuvus į Nashuą 
1914 metais radau gyvuo
jančią L. S. S. 192 kuopelę. 
Kuopelės dienos buvo su
skaitomos delei betvarkės 
jos viduje; buvo tai katali
kiškų "socialistų” kuopelė. 
Kuopos archyve radau nuo 
S. Zavadskio laiškelį, kuria
me jis praneša, kad iš kuo
pos išstoja delei moteries, 
argumentuodamas, kad dėl 
socializmo nenorįs griauti 
savo šeimyniško gyvenimo. 
Mat moteris katalikė-fana- 
tikė, o Zavadskis laisvama
nis. Kuopelė pakriko.

Pribuvus d. K. Baraus- 
kiui į Nashuą likosi sutver
ta T. M. D. kuopa. Baraus- 
kio buvo manoma, kad čia 
bus galima prirengti drau
gus socialistų kuopon. 1916 
metų pradžioje 8 draugai 
kartu su K. Barauskiu at
gaivinome LSS. 192 kuopą, 
visi į ją susirašę, išstodami 
iš T. M. D., kurioje pasiro
dė negalima veikti darbi
ninkų judėjimo labui. S. Za
vadskis ir prikišo K. Barau- 
skiui, kad jis vieną griauja, 
kitą stato.

Socialistams pradėjus 
darbuoties, p. S. Z. mato
mai tas nepatiko ir pradėjo 
visaip socialistus niekint 
per ”Ateitį." Tik pasižiū
rėk p. S. Z-ski į "Ateities” 
N 5 ir 7 šių metų, o nesaky
si, kad 
šmeižia," 
patsai.
virsta tautininku, iš karšto 
laisvamanio — kataliku, tai 
negal reikalauti iš kitų, kad 
jį gerbtų. Taigi ir d. Ba- 
rauskis, rašydamas apie S. 
Z. ne šmeižė, bet teisybę pa
sakė.

Jeigu da to S. Z. neužten
ka galiu priminti ir 4 kovo 
š. m. atsibuvusias Z. Jan
kausko iš Lawrence’o pra
kalbas, kuomet tamsta, S. 
Zavadski, su J. Zybuoliu so
cialistus išvadinot "grino- 
riais” ir grasinot "išbruki- 
mu,” tik toks kvailas pasi
didžiavimas savo galybe iš
rodo labai juokingu, kada 
atsivaizdini sau tikrą daly
kų stovį ir pamatai kaip so- 
sialistų spėkos auga, kaip 
jie kaskart daugiau įgauna 
žmonių užuojautos ir kaip 
p. Zavadskis nusmukęs nuo 
koto.

Likai tamsta socialistų 
priešu, nuėjai prie darbinin
kų išsiliuosavimo priešų, tai 
ir "kovok" sau sveikas per 
jų laikraščius, tik musų so
cialistiškos spaudos nebjau- 
riok savo "straipsniais," ku
rie tinka klerikalams ir tau
tininkams, bet musų darbi
ninkiškuose laikraščiuose 
neturi rast sau vietos.

J. R. Pusinis.

"socialistai tave 
nes tatai darai 

Kas iš socialistų

Aliumino darbininkų 
streikas. — Niagara Falls, 
&JL Alluminum Co. firmos 
■darbininkai sustreikavo, 
reikalaudami pakėlimo al
gos 20%. Kompanija rei
kalavimą atmetė ir prisiga- 
beno streiklaužių. Strei
kuoja 555 darbininkai.

Juokų Juozas.



Laiks ginčus užbaigiti
Delei dabartinių socialistų 

laikraščių santikių.
Nuo 10 metų būdamas są- 

jungiečiu ir skaitydamas 
veik visus socialistiškus 
laikraščius, esu su jų dvasia 
senai apsipažinęs.

Pastaruoju laiku man da
rosi stačiai liūdna atsižvel
gus į tuos aštrius, nedrau
giškus ir neleistinus socia- 
listiškų laikraščių savitar
pius vaidus, kurie kilo d. V. 
Kapsukui prie „Kovos” pri
stojus. Mano nuomone, tie 
ginčiai pasmerktini dėlto, 
kad jie neturi pamato. Gin
čams duoda pradžią d. Kap
sukas bereikalingai ir ne- 
apmąstytinai užsipuldinė- 
damas taip vadinamus „pri- 
vatiškus" socialistiškus laik
raščius. Ir jeigu tik žodį iš
tarsi už "Keleivį,” "Laisvę” 
bei "Naujienas," tai tuos są- 
jungiečius "Kovos" redakci
ja tuojaus apšaukia: "Žiū
rėkite, tik tie užsistoja už 
privatinius laikraščius, ku
rie yra jų šėrininkais arba 
arti stovinti prie jų žmo
nės.”

Aš turiu pasakyti, kad ne
buvau ir nesu jokio laikraš
čio šėrininku, esu paprastu 
visų jų skaitytojumi. Visus 
juos skaitydamas ir galiu 
turėti tesingesnę nuomonę 
apie visus tuos laikraščius 
ir apie tą ginčą, kurį suke
lia tarpe socialistų d. Kap
suko neišteisinamas užsi
puldinėjimas ant musų ju
dėjimui tarnaujančių laik
raščių.

Tų užsipuolimų tikslo ki- 
atsi-

ku, kad tatai „Kovos" re
dakcijai reikėtų suprasti.

Socialistams tarp savęs 
besiniaujant, tautinikai su 
klerikalais klumpakojį šok
dami džiaugiasi. Supranta
ma, kad jų džiaugsmas per- 
greit. Musų išrinktieji turi 
skaityties su musų valia 
daugiau negu su ravo už- 
minčiom. Turiu viltį, kad 
tie bereikalingi ir nepatei
sintini ginčai greit užsibaigs 
ir trokštu, kad tatai įvyktų 
kuoveikiausiai.

Taipgi turiu pasakyti, 
kad privatiniai socialistiški 
laikraščiai, ypač "Keleivis, ’ 
daugiausiai žmonių socialis
tais padarė, 
aišku, kad 
žmogus negali 
tu. "Keleivis" 
tišku ir stovi

— Tegul bus pagarbin
tas...

—O, sveikas gyvas, tėve! 
Kurgi tu buvai prapuolęs. 
Žmonės jau pradėjo kalbėt, 
kad tu numirei.

—Jes, vaike, jau dvi ne
dėlios, kaip mudu nesima
tėm.

—Kurgi tu buvai, tėve?
—Aš, vaike, dabar pradė

jau čėdyt savo sveikatą, ba 
jau nejaunas esu, o lietuvių 
tautai esu reikalingas. To
dėl dabar, kada neturiu 
overkoto, o oras šaltas, aš 
visai neišeinu, kad negaut v* •šalčio.

—Sakai, tėve, kad tu rei
kalingas lietuvių tautai. 
Kaip tu tą žinai?

—Durnas klausimas, vai
ke. Kodėl aš nežinosiu! 
Ar aš nežinau, kad esu lie
tuviško vaisko generolas, ar 
ką? O po šitos vainos Lie
tuva bus laisva, jai reikės 
vaisko, reikalingi bus ir ge
nerolai.

—O ką tu žinai, tėve, kacT 
Lietuva bus laisva?

—Mes, vaike, katalikai, 
nesanai buvom nusiuntę į 
Washingtoną porą mokytų 
vyrų ir jie tenai iš ruskių 
konzulio reikalavo, kad Lie
tuva butų paliuosuota.

—Bet rusų konsulis išva
dino juos maištininkais. 
Reiškia, jisai tokiam reika
lavimui priešingas.

—Tas tai baikos, vaike, 
ale dabar aš važiuosiu Eu
ropon* tai Lietuva bus šiur 
laisva.

—Tu važiuosi?
—Jessa! 
—Ko?
—Tu, Maike, tur būt ga- 

zietų neskaitai, kad lietuvi
škos politikos nepažįsti? 
Ar gi tu negirdėjai, kad ku
nigas Bartuška jau išvažia-i 
vo į Švaicariją?

—Aš tą žinau.
—Ar tu negirdėjai, kad . 

dabar daktaras Šliupas va
žiuoja?

—Ir tą girdėjau.
—Na, tai kam tu da klau

si, ko aš tenai važiuosiu? 
Juk ir aš su tais pačiais rei
kalais. Ar tu mistini, kad 
man tauta nerupi?

—Bet ką gi tu ten veiksi 
nuvažiavęs?

— Atstovausiu lietuvių 
tautą.

—Prieš ką tu ją atstovau
si?

—Tu,vaike, perdaug ma
ne klausinėji. Tu žinai, kad 
tas man nepatinka. Aš tik 
vaiskų kamandavot moku, o 
ne į klausimus atsakinėti.

__Ir tu ištiesų manai va
žiuot?

—O ką?

—Man butų gaila tavęs.
—Nebijok, vaike, aš su- 

grįžšiu, ba čia palieka mano 
vaiskas ir visi fomičiai.

—Tai tu, tėve, tikrai tiki, 
kad po karės galėsi su savo 
vaisku važiuot Lietuvon ?

—Man taip rodos. i
j- —O gal gi laisvoj Lietu
voj žmonės kariuomenės ne
norės?

—Nevermai, vaike, be 
vaisko neapsieis. O ypač 
laisvoj Lietuvoj vaiskas bus 
reikalingas.

—Kodėl?
—Priris visokių 

tų ir pradės žmones bunta- 
vot, kad reikia atimt iš ka
pitalistų fabrikas. 0 kas 
tuomet juos suvaldys, jeigu 
vaisko nebus? Arba susi
tvers koki bedieviška susai- 
dė ir pradės leisti bedieviš
kus raštus, pradės rašyt, 
kad nėra Dievo, kad žemė 
yra apskrita ir kitokių be
dievy bių. O ant galo jie da 

’ ir revoliuciją pakels, kunigų 
pradės neklausyt — kasgi 
juos tuomet suvaldys, jeigu 
vaisko nebūtų? Taigi, kad 
musų tauta augtų ir bujotų, 
Kad ji kiltų doroje, kad ji 
galėtų pristatyti gražiausių 
bažnyčių, kad musų Lietu

voj butų daugiausia davat- 
! kų, mums reikalingas dide
lis ir gerai ištreinytas vais
kas ir gabus generolas. To
dėl, vaike, aš dabar nelabai 
ir vaikščioju, ba noriu da 

i pagyventi, kad galėčiau į- 
vesti laisvoj Lietuvoj pa- 
rėtką. 0 kaip jau sykį mu
sų krajus bus pastatytas ant 
kojų, tai tuomet ir Yčas su 
Alšausku pataikys gaspado- 
riaut.

—Eik gult, tėve, tai ge
riau b* Tu šiandien išsi
gėręs if niekus pliauški.

jis atneša draugijai naudos.
Žinoma, tai yra materia

le žmogaus vertė. Bet mate- 
rialis mąstąs čia tik ir gali' 

, būt teisingas. Imant šį 
klausimą iš kitos pusės, pa
dėkime, meilės žvilgsniu, 
mes niekados neprieisime 
prie konkliuzijos. Motina, 
kuri myli savo kūdikį, neati
duos jo rasit da ir už bilio- 
ną dolerių; tuo tarpu jos 
kaimynės nuomone tas ku- 

i dikis gali būt nevertas nei 
! 10 centų. Jeigu jus turite 
tėvą ir tikrai jį mylite, jus 
jo neatiduosite už jokią kai
ną: jūsų kaimynas parduos 

į jį ir už kelis dolerius. Aiš- 
i ku, kad šituo žvilgsniu žmo- 
■ gaus vertės nenustatysi.
Reikia šį klausimą imti iš 
praktiškos pusės.

Profesorius Irving Fi- 
scher apskaitliavo, kad ap
skritai imant penkių metų 
vaiko gyvastis pinigais yra 
verta apie $1,500; nuo 5 iki 
15 metų — apie $2,503; nuo 
15 iki 20 amžiaus vaiko gy
vastis verta apie 53,000 

I (nors daugiau jo auklėji
mui išleista, bet didesniu bū
damas jis tą išdalies jau 

i atidirba).
Žinoma, su šitokia "mate

matika" galima ir nesutikti, 
bet tuomet reikia prirodyt, 

, kad ji klaidinga.
Taigi norint teisingai ap- 

! vertinti žmogaus gyvastį, 
visų pirmiausia reikia atsi
žvelgti, kokio jisai amžiaus, 
o paskui — kiek jis neša 
draugijai aktualės naudos.

Bet brooklyniškės rezoliu
cijos autoriams to visai ne
reikia. Jie pasakė, kad dar
bininko gyvastis yra verta 
daugiau kaip bilionas dole
rių ir viskas.

Bilionas — tai tūkstantis 
milionų. Taigi žmogus ture-: 
tų gyventi 1.000 metų ir kas- į 
met uždirbti po $1,000,003, 
kad jo gyvastis butų verta 
biliono dolerių.

Kurgi sensas?
Prof. Gnaiba.

streikininkai ir jų moters 
su vaikais dalyvavo, bet ir 
iš šalies nemaža žmonių da
lyvavo, kurie visai nebuvo 
streikininkais, bet pašali
niai žmonės. Pamatę polici
jos žvėriškumą, jie įsimaišė 
gint streikininkus ir jų mo
teris su kūdikiais.

Tarp 17 areštuotų strei
kininkų buvo ir viena mote
ris areštuota, kuriai reikė
jo užsistatyt $1,500 kauci
jos. Moteris tai Pranė Ve- 
lėnienė; buvo kaltinama po
licijos prieš teisėją, buk ji
nai pieno bonkute išmušusi 
25 policistus ir du arkliu, 
bet policija pas tą moteriškę 
nerado nieko. Aišku, kad 
čia buvo sufabrikuotas po
licijos melas ir dėlto teisė
jas paliuosavo ją be jokios 
bausmės.

A. a. Petkevičiaus 
laidotuvės.

a. M. Petkevičiaus ku-

Musų draugą a. a. M. Pet
kevičių užmušė nusamdytas 
cukraus trusto kompanijos 
mušeika; krito nekalta au
ka nuo tironų rankų tarp 
Reed, So. 2nd ir Front gat
vių, 21 vasario d. 1917 m.

Šalto kraujo budeliai, ku
rie atėmė gyvybę darbinin
kų klesos draugui, a. a. Pet
kevičiui, tikėjosi, kad kom
panija per savo surengtą 
provokaciją galėsianti su- 
ardyt darbininkų solidaru
mą, tai yra sulaužyt streiką 
ir, tokiu budu, pergalėt dar
bininkus, kad paskui kom
panija vėla galėtų išnaudot 
darbininkus, kaip kad iki- 
šiol išnaudojo. Bet, prie
šingai, kapitalistai netik ne
įstengė suardyt darbininkų 
vienybės, bet da sukėlė di
desnį ūpą darbininkuose — 
kovoti už geresnį būvį. Ne 
tik musų ūpas ir susiprati
mas pakilo augščiau, bet ir 
įgijom didelės užuojautos iš 
plačiosios darbininkų kle
sos. Šiandieną, kapitalisti
nėj alginėj vergijoj,, visose 
pramonijos šakose kapitali
stų klesa darbininkus žudo 
kas ntinuta; dieną ir naktį 
milionai nekaltų žmonių la
vonų kraunama ant krau
gerių turčių aukuro. Čia- 
pat, Philadelphijoj. a. a. 
Martinas Petkevičius su ki

ltais tūkstančiais darbinin- torių, nuo brolių ir krikšto 
kų pusdykiai dirbo cukraus dukters ir nuo Liet. Soc. 
fabrike po 12 ir 14 valandų Sąjungos 1 kuopos.
ištisai, kraudami milionus 26 d. vasario, 9:30 valan- 
dolerių cukraus trustui. Ka- tfą išryto, susirinko daly- 
da jie pamatė, kad cukraus vauti laidotuvių demonstra- 
kompanija turi milionus ei jo j 10,000 žmonių. Laido- 
prisipvlus iš darbininkų tuvėse dalyvavo cukraus 
kraujo ir prakaito, tada a. darbininku I. W. W. lokalas, 

i a. Petkevičius su savo drau- lietuvių kriaučių I. W. W. 
: gaiš pareikalavo nuo kom- lokalas, dokų darbininkų I. 
i panijos teisingesnio atlygi-Į w. W. lokalas, kurių tarpe 

i buvo 200 negrų (juodukų), 
j kepėjų I. W. W. lokalas ir 
šv. Juozapo draugija, kuriai 
nabašninkas prigulėjo. Cu- 

| kraus darbininkų I. W. W. 
į lokalo buvo nusamdyta mu
zika. Procesijai lydint kūną 
į bažnyčią muzika griežė. 
Atlaikius bažnytines cere
monijas, lydėjo į kapines; 
į kapines palydėjo taip-pat 

: daugybė žmonių, vyrų ir 
moterų. Ant kapinių I. W. 
W. kalbėtojai kalbėjo įvai
riomis kalbomis; lietuviškai 
kalbėjo J. Schmidtas ir d. V. 
Kapsukas, kurie, atiduoda
mi paskutinį patarnavimą 
kritusiam draugui, pasakė 
po rimtą ir įspūdingą pra
kalbą.

Visoj demonstracijoj ir 
visą laiką labai gražiai ap
siėjo žmonės darbininkai; 
tik vienas peiktinas, tai yra 
musų graborius p. Užumec- 
kis, kuris ant kapinių labai 
nemandagiai apsiėjo, norė
damas sukelt netvarką; p. 
Užumeckis manė įmest į 
duobę nabašninką ir bėgt 
skubiai namo. Kada kalbė
tojai kalbėjo, ypač paskuti
nis angliškai, musų grabo
rius p. Užumeckis pradėjo 
visa gerkle šaukt, kad ne
kalbėtų ir neatiduotų pas
kutinio patarnavimo na- 
bc.šninkui. Ištikrųjų, pras
tai žiuri p. Užumeckis į dar
bininkus.

Draugai darbininkai, tu
rite progą dabar įsižiurėt 
patįs savo akimis, kas yra 
jūsų draugai ir kas jūsų 
priešininkai.

Tebūnie lengva žemelė 
musų draugui a. a. M. Pet
kevičiui ilsėtis. Mes nieka
dos neužmiršim kritusio 
musų draugo kovoj už mus, 
darbininkus.

Visiems palydovams šir
dingai tariame ačiū; vi
siems I. W. W. lokalams 
taip-pat tariame širdingą 
ačiū ir už Lietuvių Tautinę 
svetainę, kurią jie suteikė 
mums veltui.

Spaudos Komisija.

Kiekvienam 
neskakant's 
būt socialis- 
yra socialis- 
klesų kovos

pamatais, bet joks kitas lai
kraštis negali pasigirti to
kiu skaitytojų skaitliumi, 
kaip "Keleivis.” Kas nenori 
būt socialistu, tas "Kelei
vio" neskaitys. Kam "Ke
leivio" turinys pasirodo jau 
"perlengvas,” tas imasi už 
"Kovos," bet niekad atbu
lai. Todėl net ir biznio 
žvilgsniu žiūrint mums są
jungiečiams tik reikia pasi
džiaugti, kad privatiniai 
laikraščiai padeda mums 
sunkų darbą veikti, o ne at
akuoti juos.

Idėjos žvilgsniu musų pri
vatiniai socialistiškieji laik
raščiai yra kaip kad "pri
rengiamoji klasė” mokykloj. 
Be jos bemokslis negal mo
kyklon įstoti.

Turiu pridurti, kad tik 
privatiniams socialistų laik
raščiams pasidėkavojant 
musų socialistų intaka pla
čiojoj visuomenėj pasiekė 
plačiausių rubežių. Jeigu 
butume laikęsi "Kovos" tak
tikos nuo karės nukentėju
sių šelpimo klausime, tai iš- 
tikrųjų nebūtume turėję vi
suomenėje tos intakos, ko
kią dabar turime. Jei ne 
musų socialistiškoji spauda,' 
ar butume turėję tiek jiegų. 
kad neįleist į šelpimo darbą 
klerikalų bei tutininkų poli-! 
tikos? Jei ne privatiniai so
cialistų laikraščiai, ar turė
tume tiek L. Š. F. rėmėjų, ir 
ar be to butume tiek aukų 
surinkę nukentėjusiems 
žmonėms, kiek dabar surin
kom?

Ir už visus tuos darbus 
smerkti musų sociališkus 
privatinius laikraščius— tai 
ne tik nelogiška ir nedrau
giška, bet tiesiog nedaleis- 
tina.

Taigi šalin iš musų tarpo 
bereikalingi vaidai. Ben
dras savo jiegas atkreipki
me prieš musų klesinius 
priešus, o tuomet tik galėsi
me sakyti, kad vaduojame? 
klesų kovos principais.

J. Bulota.
Baltimore, Md..

Red. Prierašas. Šitas 
straipsnvs buvo parašytas 
ir sustatytas da prieš Bos
tono pasikalbėjimą. Dabar 
gi santikiai tarp musų laik
raščių žymiai jau sušvelnė
jo.

I
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A 
nas 25 d. vasario išryto bu
vo atgabentas į Lietuvių 
Tautinę svetainę. Virš 10,- 
000 žmonių tą dieną aplankė 
jo kūną. Gyvų gėlių vaini
kais buvo papuoštas nuo cu
kraus darbininkų I. W. W. 
lokalo su užrašu: „Mes nie
kad neužmiršim,’’ nuo I. W. 
W. lietuvių kriaučių lokalo, 
nuo biznierių ir simpatiza-

taip ir negalima sau
! vaizdinti, kaip tik darant iš- 

sociaiis- vedimą, kad "Kovos” redak
cijai arba d. Kapsukui, tur 
būt, butų linksma pamačius 
vietoj „Laisvės" „Ateitį,” 
vietoj „Keleivio” — Keme- 

j šio „Darbininką," o vietoj 
i”Nau jenos” — Maliauskinį 
| „Draugą." Nes juk d. Kap
sukas savo „aštrios kriti
kos” nekreipia prieš Jkleri- 
kališkai - tautiškus laikraš
čius. atakuoja vien socialis
tiškus. Akyvaizdoje to mes 
turime pilną teisę 'manyti, 
kad d. Kapsukui rupi ne sti
prinimas socialistų pozici
jos, bet kaip tik atbulai, jei- 

' gu ne patarnavimas musų 
į klesiniams priešams. „Ko
va” nenurodo klerikalų do
ros, etikos ir jų juodų tik
slų ir pastangų atitraukti 
darbininkus nuo susiprati
mo; nepasmerkia musų kle- 
sinių priešų spaudą už jos 
karštymą šunų ant socialis
tų, tik rašo ilgiausius straip- 
snius-atsakymus 
noms,” „Laisvei,” 
vi ui,” Raulinaičiui, 
kui ir kitiems, nors iš tų at
sakymų ne tik paprastas 
„Kovos5’ skaitytojas neturi 
jokios sau naudos, bet ir pa
tiems sąjungiečiams iki gy
vo kaulo įkyrėjo skaityt a- 
pie tuos social-patriotus, 
oportunistus ir panašiais 
pravardžiavimais krikštija
mus mums gerai žinomus 
musų draugus.

Visai neabejoju, kad jei 
„Ateitis” butų gimus tais 
laikais, kai gimė ”Keleivis,” 
jinai šiandien kitaip stovė
tų. Jei šiandien tautininkai 
netenka pamato po kojų, tai 
reikia pripažint, kad („Ke
leivis” nemaža prisidėjo, i- 
dant pertikrinus žmones, 
kad jų išganymas ne tauti
ninkų idealuose, bet socia
lizme. Neabejoju, kad „Ke
leivis” turi 20 kartų dau
giau skaitytojų už „Ateitį,” 
o „Keleivio” skaitytojai tik 
jau mums socialistams arti
mesni draugai negu „Atei
ties” skaitytojai. Ar savo 
diskreditavimais „Keleivio” 
nevarome šalin nuo savęs ir • 1 • a a • A m • * *

t 
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Namus apsėdo špukai
i Tarpe Newarko lenkų da
bar kitokių kalbų nėra, kaip 

i tik apie špukus. Mat pas 
i vieną lenką, Stanislovą Ly- 
sajų, kuris gyvena po No. 
46 Tyier st., pradėjo špu- 
kuoti. Kambaryje nieko 
nesimato, o žiūrėk, kad pa
leis kas prosą iš vieno kam
bario į kitą, kad ims vartyt 
puodus nuo lentynų, kad 
ims mėtyt paveikslus nuo 
sienų, kad ims šokti—net 
lubos braška. Taip pasako
ja pats Lysaj ir jo žmona. 
Lenkai pradėjo eiti didžiau
siais būriais žiūrėti Lysa- 
jaus namų. Net kunigai bu
vo atėję su šventintu van
deniu, bet „velnio” negali iš
varyti ir gana. Buvo ir lie
tuvių tėvelis nulapsėjęs pa
žiopsoti, kaip „raguočius” 
krečia baikas. Kunigai tvir
tina, kad jie irgi matę „kaž
ką tokį nepaprastą,” bet ką, 
jie negali išaiškinti. Lysaj 
dabar tarp Newarko lenkų 
liko tikras didvyris. Jis tik 
vaikščioja po saliunus ir pa
sakoja, kaip jis su „piktąją 
dvasia” kovoja. Lenkai jo 
klausosi ir fundija.

Paskalai apie velnią pa
siekė ir valdžią. Pagalios 
policijai prisiėjo žmones 
vaikyti nuo Lysaj o namų, 
nes lenkų tiek susirenka, 
kad gatve negalima prava
žiuoti. Tečiaus kada polici
ja pradėjo Lysajo namus 
saugot, nepasirodė nė vie
nas špukas. Buvo manoma, 
kad gal „velnias” bijosi po
licijos uniformos; pastaty
ta paprastom drapanom de- 
tektivas, bet ir detektivui 
„piktoji dvasia” nepasiro
do. Policija dabar yra tos 
nuomonės, kad lenkai kar
tais perdaug išsigeria ir to- 

, dėl jiems pradeda rodytis 
reikalauja doros. Vanagas, jo skaitytojų? Tas taip ais- apskaitoma sulygto, kiek „velniai.”

”Naujie- 
„Kelei- 

Kučins-

Tu šiandien išsi-

Naujas katekizmas.
tėvelis, kun.Waterburio

Saurusaitis, kaip patįs jo 
parapijoms
naują katekizmą, kurio pa
rapijoms nenori priimti, nes 
girdi viskas atbulai. Sulyg 
naujo katekizmo ir žegnotis 
reikia atbulai, būtent „Sū
naus, dvasios šventos var
dan dievo amen.” Gal būt, 
kad Saurusaitis savo gana
ntiems įsakys ir „Dešimts 
dievo prisakymų” atbulai 
kalbėti, būtent: 5 „užmušk/ 
6 „svetimoteriauk,’’ 7 
”vogk,” 8 „meluok,” 9 "pa
geidauk moteries artimo ta
vo”... Ištik rų jų priėmus to
kią kun. Saurusaičio refor
mą, visi musų dvasiški tė
veliai liktųsi išgelbėti nuo 
bedievių, kurie dabar iš jų

sako, išrado

Kiek vertas žmogus.
Priimtoj brooklyniečių 

rezoliucijoj prieš karę, kuri 
buvo paskelbta „Laisvėje,” 
tarp kita ko pasakyta: 
„The life of one worker is 
worth more than a billion 
dollars.”

Žmogaus vertei nustatyti 
paprastai yra laikomasi se
kančios taisyklės: vaiko 
vertė, pakol jisai da nieko 
nedirba, tik mokinasi, sulyg 
to, . kiek išleista jo la
vinimui ir užlaikymui; su
augusio gi žmogaus vertė

I

I

nimo už savo sunkų darbą. 
Ir štai kas atsitiko: Kompa
nija nusisamdę mušeikų, 
kad žudžius tuos, kurie rei- 

I kalauja teisingai priklauso- 
' mų darbininkams už jų sun
kų darbą 5c. daugiau už 
darbo valandą; ir dėl tos 
priežasties cukraus kompa
nija savo nusamdytų mušei
kų rankomis nušovė a. a. 
Martiną Petkevičių.

Rašydami apie

i

savo 
draugą, kuris krito nuo iš
tvirkusių tironų rankų už 
visų darbininkų reikalus, 
kartu prašome plačiosios 
visuomenės atkreipti domą 
į musų tą sunkią kovą, ku
rią mes vedame su cukraus 
trustu. Tikimės, kad gerb. 
plačioji visuomenė atkreips 
į mus savo užuojautą ir pa
rems aukomis mus toj sun
kioj kovoj.

Atvira kova su policija.
Policija ir tam tikri nu

samdyti kapitalistų mušei
kos ne tik skaldo galvas 
darbininkams, bet ir meluo
ja teisme prieš teisėją. Ka
da slaptas detektyvas nušo
vė a. a. M. Petkevičių, kada 
pamatė vyrai ir moters su 
vaikais, kad slapta policija 
savo žvėriškumu nušovė 
vieną streikierį, ir kad visai 
įdukusiai kėsinasi ir su ki
tais tą-pat daryti, ką ir su 
juom, 
minia atvirai pradėjo gintis 
nuo žvėriškos policijos ir 
mušeikų užpuolimo ant ne
kaltų žmonių. Moters, ku
rios turėjo kūdikius ant 
rankų su pieno bonkutėmis, 
pavartojo bonkutes, kaipo 
įrankį ir jomis išimdinėjo 
dantis policistams; keli poli- 
cistų neteko dantų, o du po- 
licistai už kelių dienų nuva
žiavo pas Abraomą bulvių 
skųst. Skebams taip-pat 
pasidarė karšta, kada strei
kininkai plytas jiems dėstė 
ant pakaušių. Policija, ne
begalėdama atsilaikyt prieš 
beginklę žmonių minią, pa
sišaukė j pagalbą ugnage- 
sius. Toj kovoj ne vieni

tad streikininkų
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Kas mums rašoma.
Kaip Norkus taisė savo 

bruslotą. — Paprastai yra 
manoma, kad drabužį tai
syt reikia nešti pas kriau
čių. Bet Jonas Norkus No. 
Scrantone, Pa., išrado kito
kį būdą. Jisai nunešė savo 
bruslotą taisyt pas Jono 
Raudonio pačią, kuomet jos 
vyro nebuvo namie. Pas 
Raudonienę yra kriaučius 
burdingierius, bet Norkus 
davė jam pinigų, kad jisai 
parneštų alaus. Kada bur- 
dingieris išėjo, Norkus už
miršo apie savo bruslotą, o 
pradėjo taikytis prie gaspa- 
dinės širdies. Jis yra sa- 
liunininkas, todėl burdin- 
gieriui ir alaus atnešus jisai 
nėjo gerti, bet apie gaspa- 
dinę sukėsi. Moteriškei tas 
turbut nelabai patiko ir ji 
užtepė Norkui per ausį. Bet 
tas tik padidino jo meilę. Jis 
užmiršo netik apie alų, bet 
ir apie tai, kad ir burdingie
rius yra namie, o šis tuo 
tarpu sėdėjo sau už pečiaus, 
maukė alų ir žiurėjo, kada 
čia Norkus nusivilks brus
lotą lopyt... Galų gale gas
padinė ištruko ir pabėgo.

Raudonienės vyras nakti
mis dirba. Kada jis išryto 
atėjo namo, Ona papasako
jo jam apie "saliunkyperio” 
pasielgimą. Prieš Norkų 
buvo išimtas varantas už 
užpuolimą ir kėsinimąsi iš- 
prievartuot moterį. Teis
me gaspadinė papasakojo 
įdomių dalykų, kaip ji turė
jo gintis nuo gyvo submari- 
no atakų.

Iš kitos vėl pusės Norkus 
teisinosi, kad jis nieko blo
go nenorėjęs padaryti, jis 
norėjęs tik savo bruslotą 
patais}!. Jis tečiaus prisi
pažino ėjęs su Ona Raudo
niene "imtynių” ir sako, 
kad tose imtynėse dingo iš 
jo kišeniaus $72.

Norkus yra vedęs vyras 
ir turėjo peštynių pirm to.

Taip šitą atsitikimą apra
šė vietos anglų laikrašti? 
”The Scrantonian” (Feb 
18, 1917).

Kunigo naudą velniai 
gaudo. — Vasario 23 d. Na- 
shua, N. H. mieste pasimi
rė francuzų katalikiškas ku
nigas, palikdamas 60,000 do
lerių turto.

Kunigas buvęs Nashua M. 
F. G. Mill Co. bendrovės 
stockholderis, tai kompani
ja pirko kunigui už 5 šim
tus dolerių žiedą.

Mat, kada čia buvo darbi
ninkų streikas, tai tas pats 
kunigas buvo uoliausiu 
streiklaužiu, persekioda
mas visokiais budais strei
kuojančius darbininkus. Už 
tokius jo darbus net ir fran
euzai darbininkai pradėjo 
savo išnaudotoji neapkęsti. 
Išnaudojo darbininkus ne
tik kaipo kunigas, bet ir 
kaipo kapitalistas-fabrikan- 
tas. Prisipylė iš vargšų 
turtų, bet su jais nenuėjo į 
kapą, tuos jo pinigus pa
siims jo artimi bendrai. Net 
ir gaspadinė keikia, kad už 
išnaudojimą jos nepaliko jai 
nei vieno šimtelio.

F. Buslevičius.

166 AMERIKONAI ŽUVO 
NUO SUBMARINŲ.

Išviso šitoj karėj nuo vo
kiečių submarinų žuvo jau 
166 amerikonai.

Su anglų laivu "Falaba” 
27 kovo 1915 m. žuvo 1 ame
rikonas.

Su Amerikos laivu "Gulf- 
light" 1 gegužės 1915 m. žu
vo 3 amerikonai.

Su anglų laivu "Lusita- 
nia" 7 gegužės 1915 m. žuvo 
124 amerikonai.

Su Anglu laivu "Arme- 
nian" 20.

Su anglų "Arabic’u” 2.
Su anglų "Hesperian” 1.
Su italų "Ancona” 9.
Su ang. "Persia” 1.
Su ang. "Englishman" 1.
Su francuzų "Athos" 1.
Su anglų "Laconia” 3.

fPajieškau brolio yincento Zazo, ,__ ________________
Kauno gub., Panevėžio pav., VabaI- Kauno gub., Panevėžio pav 
nikų parap., Katališkių sodžiaus, 1913 liškių parap., Mantvidų kai 
m. gyveno Argentinoj. Turiu svarbų - --
reikalą ir meldžiu atsišaukti ar kas 
jį žino meldžiu pranešti. (12)
• Antanas Zazas
201 Sanders st., Athol, Mass.

Pajieškau draugo Albino Varnio, 
iav., Kupre-

... . ._______, _aimo. C
dėjau, kad gyvena Brooklyne. Kas 
apie jį žino arba jis pats tegul at
siliepia šiuo adresu:

Albert Kairys
122 F Street, So. Boston, Mass.

Paj ieškojimą.

Pajieškau Veronikos Lapinskutes, 
Vilniaus rėdybos, čobiškių par., Je- 
honių sod. Ji pabėgo su kitu vyru,

girdėjau gyvena New Yorko valsti
joj. Kas apie ją žino meldžiu praneš
ti, gausite atlyginimą.

J. L.
99 Wright st., Gardner, Mass

Karė katalikų prakalbo
se. — Grand Rapidso vyčių 
43 kuopa 4 kovo turėjo pra
kalbas. Susirinkusieji ka
talikai piktinosi savo kalbė
tojų nesąmonėmis, ypač la
bai pasipasipiktinta "pasi
kalbėjimu kataliko su socia
listu." Tame šlykštame dia
loge tokie burnojimai ir 
piktžodžiavimai sudėti "so
cialisto" luposna, kad reikia 
būti žemiausiu nupuolėliu. 
kad nepasipiktinus katali
kiškų rašytojų perlais.

Prakalbai užsibaigus, 
prasidėjo karė. Ne tik kum
ščios, krėslai, peiliai, bet ir 
ginklai buvo vartojami. Su
sižeidė, subadė ir supjaustė 
vieni kitus, bet nemirtinai.

M. Parapijonas.

L. M. Progr. Sus. prakal
bos. — Kovo 4 d. Philadel- 
phijos L. M. Progr. .Sus. 11 
kuopa turėjo prakalbas. 
Kalbėjo dr-gė Petrikienė. 
Prie kuopos prisirašė 11 
naujų nanų.

Buvo taipgi dainų ir dek
lamacijų. L. S. S. 1 kp. cho
ras sudainavo keturias dai
neles. Dainos ir deklama
cijos publikai labai patiko, 
kų. A. P. Lotužienė.

KUNIGAS PAVILIOJO 
VYRUI PAČIĄ.

Lenkų laikraštyje "Ame- 
ryka-Echo" randame iš
spausdintą iš New Castle, 
Pa., korespondenciją, kur 
aprašoma šitoks atsitiki
mas: Lenkų katalikų para
pijos kunigas J. W. turėjo 
jauną ir gražią gaspadinę 
ir visiems sakydavo, kad tai 
jo sesuo. Bet dabar paaiš
kėjo, kad tai ne s^suo, bet 
paprasta kunigo meilužė; 
kunigas paeina iš rytų Ga
licijos, o jo gaspadinė Zosė 
iš Prūsų. Ji turi Detroite 
savo tėvus ir tenai ji su ku
nigu susipažino, kuomet ji
sai lankė lenkų seminariją. 
Nuo to laiko ir prasidėjo jų 
romansas.

Dabargi tėvelis nutarė iš
duoti Zosę už vyro, kaip tai 
paprastai daro daugelis ku
nigų, kad paskui naudotis 
savo "giminaite” ant vyro 
rokundos.

Pienas šitam kunigėliui 
tečiaus nenusisekė. Nors 
vyrą jisai parinko savo gas- 
padinei labai dievuotą ir 
gana žioplą, tečiaus ir karš
tu kataliku būdamas šitas 
nesutiko, kad tėvelis daly
tųsi jo pačios meile. Jisai 
sužinojo, kad dirbant jam 
naktimis prie jo pačios at
eina nakvoti kunigėlis, o 
kuomet jis nedirba ir kuni
gėlis negali ateiti, tai tuo
met Zosė bėga klebonijon 
pas kunigėlį.

Vieną naktį vyras pasiė
mė porą liudininkų ir nuėjo 
klebonijon j’eškoti savo pa
čios. Kunigėlis atkirto, kad 
jieškomos moteries nėra. 
Kada vyras kunigo žo
džiams nepatikėjo ir norėjo 
kleboniją krėsti, kunigas 
paėmęs revolverį atėjusius 
žmones išvijo. Ant ryto
jaus susitikęs savo meilu
žės vyrą kunigėlis prašne
ko šitokiais žodžiais: "Tu 
kiaulė, ko tu vakar buvai 
atėjęs klebonijon? Ji tar
navo pas mane 9 metus ir 
geli ateiti pas mane kada 
tik jai patinka. Jeigu tu jai 
neleisi, tai aš iją atsiimsiu 
pas save ir tu jos visai ne
matysi.” Kuomet vyras ant 
to atsakė, kad be persisky
rimo kunigas negali iš jo 
pr.čios atimti, kunigas su
lenkė pirštus ir rodydamas 
pro juos didžiojo piršto ga
lą pasakė: "Štai tau persi
skyrimas!”

Ir ant rytojaus nakties 
laiku to žmogaus pati likos 
išvežta automobiliuje. Ant 
stalo paliko savo vyrui šito
kį laišką: "Nejieškok ma
nęs, aš išvažiuoju į Buffa- 
lo.” Vyras tuomet išsiėmė 
warrantą ir kunigėlį areš
tavo. Dabar kovo mėnesyje 
buvo teismas. New Castle 
katalikai baisiai pasipiktinę 
šitokiais savo tėvelio darbe
liais.

"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. L'ž 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.

Pajieškau brolių Povilo, Jono ir 
Karoliaus Januševičių, Rozalimo 
vaisė., Sliekių sodžiaus, taipgi bro
lio Šapo ir jo sesers Agotos Aglin- 
skienės Labgirių sodžiaus, Šiaulų ap- 
skryčio, aš esu Švabiskio sodžiaus. 
Linkuvos valsčiaus. Meldžiu atsi
šaukti taipgi ir Vitų savo pažįsta
mų.

Ana J. Sabaitė 
Glazoskaja ulica, dom No. 9, kv. 45 

Petrograd, Russia.

Pajieškau dėdės Jono Makauskio, 
Kauno gub., Raseinių pav., Kelmės 
parap., Gyniekių sodžiaus. Turiu la
bai svarbų reikalą ir meldžiu atsi
šaukti.

Ona Adomaičiutė
201 Fairmount st., Fitchburg, Mass.

Pajieškau draugų: Juozapo Urbono 
ir Juozapo Zablackio Rietavos parap., 
taipgi draugės Marcelės Lučinskie- 
nės, gyveno Chicagoj. Meldžiu atsi
šaukti.

Alex J. Galickas
1542 33rd st., Cleveland, Ohio.

Pajieškau brolio Petro Žiogo ir An
tano Raškaus, abu Raudiškės so
džiaus; Vincento Važelio ir B. Vaze- 
laitės Troškučių sod., taipgi Bronis- 
lavos Toleikaitės Semplių sodžiaus, 
isi Raseinių pav. Meldžiu atsišaukti.

Katrina Žiogaitė (12)
460 N. 9th st, Philadelphia, Pa.

Pajieškau pusbrolio Jono Dumbrau- 
sko, Kauno gub., Šiaulių pav., Kur- 
šienų parap., Kubilių kaimo. Jo paties 
atsišaukti ar kas jį žino meldžiu 
pranešti.

Elena Mažeikienė,
37 28th st., Pittsburgh, Pa.

Pajieškau brolio Antano Žebraičio, 
Suvalkų gub., Mariampolės pav., Ne- 
tičkampio kaimo, prieš 3 metus gy
veno Chicagoje, jis yra kriaučius. 
Turiu labai svarbu reikalą ir meldžiu 
atsišaukti ar kas žino malonės pra
nešti.

Andrius žebraitis
117 So. 22nd st., Harrin, III.

Pajieškau brolio Mykolo Savicko, 
Kauno gub., Vilkmergės pav., Tau- 
jienų valsčiaus, Jeniušių kaimo, 
prieš 3 metus gyveno Chicagoj. Mel
džiu atsišaukti.

K. Savickas
83 Seeley st., Bridgeport, Conn.

Pajieškau brolio Antano Cimbalo, 
Marduų kaimo; Pijaus Jakubausko, 
Medrasinės kaimo ir Antano Alek
sos Juodupiu kaimo, visi Suvalkų 
gub., taipgi kitų savo pažįstamųjų 
meldžiu atsisaukt.

Jonas Cimbalas (11)
710 Mullin Str., Montreal, Canada.

Pajieškau brolio Vinco Lapakasin- 
sko, Kauno gub., Raseinių pav., Ši- 
dlavos parap., žalakiškių kaimo. 
Meldžiu atsišaukti ar kas žino pra
nešti, nes turiu svarbų reikalą. 

Varonika Tamulionienė
118 Ving avė., Collinsville, III.

Pajieškau brolio Mikolo Luzecko, 
pirmiau gyveno Sioux City, Iowa, bet 
dabar nežinau kur. Tūrių prie jo 
svarbų reikalą todėl jis pats tegul 
atsišaukia arba kas apie jį žino mel
džiu pranešti šiuo adresu. (11)

Juzefą Lužickiutė
636 Cambridge st., East Cambridge, 

Mass.

Pajieškau pusbrolio Jono Žaugelio, 
Suvalkų gub., Seinų pav., Leipunų 
parap, gyveno Shenandoah, Pa. Mel
džiu atsišaukti ar kas žino pranešti. 

J. Lepeška
26 Chestnut st., Ansonia, Conn.

Pajieškau F. V. Lieponio; 6 metai 
atgal gyveno 426 Main st., Bridge
port, Conru; turiu svarbų reikalą, 
prašau atsiliepti ar kas žino pranešti. 

Peter Kietis
Robe, Wash.

Pajieškau giminių ir pažįstamų, aš 
esu Kauno gub., Šiaulių pav., Kur
šėnų parap., Raganių sodos. Mel
džiu jieškomųjų atsišaukti.

Vineent Pakalniškis
21 E. Chestnut St., Akron, Ohio.

Pajieškau pusbrolio Jono Bavars- 
kiuko ir Onos Kišioniukės, Kauno 
gub., Josvainių parap., Plaktinių kai
mo. Meldžiu atsišaukti, ar kas žino 
pranešti. (H)

Ona Bavalskaitė
8 Gatės st., So. Boston, Mass.

PARDUODA Motorciklius ir Side- /S 
car'is 1916 Pope Models L., dviem ei- • 

. , . Gali va- j
žiuoti 65 mylias j valandą. Mašina 
naujausio išradimo i ' ,__ _
mais, vieną vasarą važinėtas parsi
duoda už $200. Taipgi išmokįsiu va
žinėti ir pažinti vąšą mechanizmą. 
Platesnių žinių kreipkitės

M. Strolia
6 Gerldien Ct. Springfield, Mass.

įpre- car is 1916 Pope Models L. 
Gir- linderiais 7 arklių spėkos.

su visai įtaisys Farmos!!
Pajieškau švogerių Antano ir An

driaus Raulinaičių, Suvalkų gub., 
Mariampolės pav., Mikališkės valsč., 
Klevakalnio sodžiaus, Antanas gyve
no \V. Frankfort, 111. Meldžiu jų pa
čių atsišaukti ar kas juos žino pra
nešti. Petras Brazauskas

Coal Dale, Pa.

Pajieškau Marijonos Azalytės, Al
bino duktės, Kauno gub., Šiaulių pav., 
Paduvos parap., Pavartiečių kaimo. 
Gavau nuo jos sesers iš Rusijos laiš
ką dėlto meldžiu atsišaukti ar kas 
žino apie ją pranešti.

J. Vaitekūnas (13)
126 North 7th st, Brooklyn, N. Y.

FOKNIČIAI ANT PARDAVIMO.
Dar nauji, mažai vartoti rakandai 

dviem ruimam ir virtuvei parsiduoda 
labai pigiai, nes savininkė išvažiuoja 
į kitą miestą. (11)

Mrs. Sinkevičienė,
558 Pleasant st., Norwood, Mass.

parsiduoda forničiai
Pusnaujai, 3 kambarių ir virtuvės, 

parsiduoda labai pigiai. Matyt gali
ma Kiekvieną vakarą nuo 6. Adresas: 

PETRAS VAZ BIS (11) 
119 PINE st., Cambridge, Mass.

m

Išdalinta po du akeriu nuvaly
ta žemė, viena karvė, dvi kiaulės, 
ir 12 vištų, ant labai lengvų iš
mokėjimų. Šitai tai yra Jūsų gy
venimo laimė. Mes turime 60,000 
akrų žemės. Galite pasirinkt sau 
vietą prie miestelio ir mokyklos. 
Mes norime čia sudaryt naują 
Lietuvą.

Sanborn Company
% Lithuanian Colony Director

Pajieškau brolio Vinco Ramanaus
ko, Kauno gub., Reseinių pav., Tau
ragės valsčiaus, Vitkaičių kaimo. 
Tūrių svarbų reikalą ir meldžiu jo 
paties atsišaukti ar kas žino teiksis 
pranešti.

Ona Ramanauskiutė—Jesulaitienū 
Coal Dale, Schuylkill Co., Pa.

Pajieškau pusbrolio Konstanto Ža
limo. Paeina nuo Telšių, Kauno gub. 
Kiek laiko atgal išvažiavo į Mich. 
valst j mainas. Paskutiniu sykiu rašė 
iš Painesdale Mich. Turiu svarbią ži
nią iš Lietuvos. Tegu atsišaukia, ar 

: kas jį žino malonėkit pranešt (11) 
S. Darginavičius,

! 2305 Kishwaukee st., Rockford, III.

F AR M A PARSIDUODA.
208 akrai žemės, 70 akrų dirbamos, 14 
karvių, 3 arkliai, 9 kiaulės, daugybė 
vištų, 17 ruimų namas, didelė banė ir 
visi farmos įrankiai. Kaina $7,800. 
Savininkas serga, todėl moteris nori 
farmą parduoti arba išmainyti ant 
namo mieste. (12)

Kast. Antanavičia,
Riverside Farm, Upton, Mass.

EAGLE RIVER, WIS.

Pajieškau pusbrolio Viktoro Rau
kos, Kauno gub., Telšių pav., Žeme
lės parap., Račių kaimo, gyveno Ak
ron, Ohio. Meldžiu atsišaukti, ar kas 
žino pranešti.

Leonard Klauba
2821 Emerald Avė., Chicago, III.

CLEVELAND, OHIO.
"Karės Nuotakos” labai gražus 

perstatymas, bus 25 Kovo, 1917, Sve
tainėje, 6021 St. Clair avė. Prasidės 
2 vai. po pdetų. Perstatys Liet. 
Mot. Prog. Susiv. Am. Visus kvie
čia atsilankyt ant to gražaus te
atro. Rengėjos

C. E. BAKSHINSKY 
Real Estate agentas

Real Sstate agentas. (12 pt kap) 
Turiu ant pardavimo 300 Farmų, 

20 tabako auginimui Farmų arba 
vaisiams Farmelių, 30 Namų su Lo
tais; pigiausi kaina $1,000, o bran^ 
giausi iki $11,000. Turiu 5 Bučemes 
ir 12 Saliunų po visą Conn. valstiją. 
Daug lotų statymui namams. Viską 
paduodu ant lengvų išmokėjimų. Pla
tesnių žinių klauskite per laišką ar
ba ypatiškai (12)

C. E. BAKSHINSKY
P. O. Box 128 NEWINGTON, CONN. 

Ofisss z
1045 Main st.. HARTFORD, CONN.

Tel. Char 7929.

PIRMAS ČIAUDĖJIMAS
PRANEŠKITE.

Kas kur patėmytų Kazimierą Gra
žį, mažo ūgio, geltonais plaukais ir 
geltonais dideliais ūsais. Iš prieša
kio kakta augštai išplikus, apskri- 
taus veido ir dažnai kosti. Kai išsi- 
geria, tai bėdavoja apie pačią. Jis 
gyveno Waterbury, Ct., prapuolė 7 d. 
vasario. Kas praneš tikrą jo antra
šą arba tikrą žinią, gaus atlyginimo 
10 dolerių. (11)

Bronis Gražis
161 Washington avė., Waterbury, Ct.

Pajieškau draugo Antano Žolyno, 
Suvalkų gub., Mariampolės pav., 
Kvietiškio valsčiaus, Geležinių so
džiaus. Meldžiu atsišaukti ar kas 
apie jj žino teiksis pranešti.

Juozapas Makauskas
2334 So. Oakley Avė., Chicago, III.

Pajieškau pusbrolio Jono Jauniuno 
ir Jurgio čiapo, abu Kauno gub., 
Vilkmergės pav., Alizavos parap., 
Samarsko sodžiaus. Meldžiu atsi
šaukti.

K. Jauniunas 
Calle Valparaiso 94, Berriso,

Rep. Argentina.

Pajieškau brolio Juozapo. Taučios, 
‘ girdėjau kad išvažiavo į Franciją 
dirbdamas ant laivo. Prieš išvažia- 
vima gyvena Bostone. Kas apie jį 

I ką-nors žino meldžiu man pranešti. 
Felix Tauchus

181 Washington st, Worcester, Mass. 
| i

Farmos Farmos!
Pirk Farmą Didžiausioj Amerikoje 

Lietuvių Farmerių Kolonijoj, kurią
mes apgyvendinome su 380 Lietuviais ŽENKLAS PERŠALIMO 
barmenais, kur vieni turi Ukiskas i_ ąr a dtat
Draugystes, kiti Parapijas ir lietuvį LAIKA© v AKIU i — 
kunigą. Kolonija randas gražiausioj 
vietoj Amerikoje, apielinkėje miesto 
Scottville, Michigan, kuriame yra 
farmerių turgai ir sūrių, sviesto Iš- 
dirbystė ir produktų kenavimo Fab
riką, Melnyčia javams susimalti duo
nai iš savų grudų. Laukai lygus,

CASCARAl^QUINiNE

Seni šeimyniški vaistai-piliulkų
| prie visokių vigadų. žemė derlingiau- formoj _ saugios, gerai, lengvai pri- 
sia visokiems javams su Moliu ir imamo. Nė apsvaigimo, nė nusimi-

(11)

Pajieškau pusbrolių Petro ir Vin
cento Bernotų, pirmiau gyveno Chi
cago, III. Batakių parap., Raseinių 
pav., Kauno gub. Kas apie juos žino 
malonės pranešti. (12)

Vincenta Dobrovolska
54 Washington st., Cambridge, Mass.

Pajieškau draugo Jono Rakausko, 
gyveno Philadelphijoje, paskiaus iš 
ten išvažiavo. Kas apie jį žino ma
lonės pranešti arba jis pats teiksis at
sišaukti. (12)

A. Barzda
4767 Melrose st., Philadelphia, Pa.

Pajieškau švogerio Antano Adomė
no, Kauno gub., Vilkmergės pav., 
Skemanių parap., Azenių vaisė.; gir
dėjau New Yorke laikė saliuną. Mel
džiu atsišaukti ar kas jį žino teiksis 
pranešti.

Juozapas Kurkis
113 So. Kentworth st, Philadelphia, 

Pa.

Pajieškau draugo Motiejaus Masio- 
kėlio, prieš metus gyveno Chicagoj, 
turiu svarbų reikalą, taipgi ir kitų 
savo pažįstamų iš Kauno gub., mel
džiu atsišaukti.

Stanislovas Skirmantas
707 Whitesboro st, Utica, N. Y.

Pajieškau Jono Klikuno, Kauno 
gub., Panevėžio pav., Smilgių parap., 
Auštakiškio viensėdijos. Meldžiu jo 
paties atsišaukti ar kas žino praneš
ti

T. Kerga
BOX 65, Westville, III.

Pajieškau brolio Jokūbo Juodbu- 
džio, Kauno gub., Aleksandravos 
pav., Papilės parap., šliūžių kaimo, 
gyveno Cleveland, Ohio. Meldžiu at
sišaukti.

Mrs. Elzbieta Varnienė
126 South Avė., Bridgeport, Conn.

Pajieškau brolio Jono Lukoševi
čiaus, paeina iš Kauno gub., Zarasų 
pavieto, Pandėlio miestelio. Apie 4 
metai kaip Amerikoj. Kas apie jį 
žino arba jisai pats teiksis atsiliepti 
šiuo adresu:

Antanas Lukoševičius,
2555 B’way, So. Boston, Mass.

Pajieškau kun. J. Raistučio, girdė
jau kad gyvena Easton, Pa. Jo paties 
atsišaukti ar kas jį žinote meldžiu 
man pranešti jo adresą.

Ignas Žvirblis
3 Milės st, Binghamton, N. Y.

Andrius Pipinis nuo karės pabėgė
lis pajieško savo brolio Juozo Pipinio, 
iš Kauno gub., Panevėžio pav., Biržų 
valsčiau, gyveno Paris, Wis. Jo pa
ties meldžia rašyt ar kas apie jieško- 
mąjį žino teiksis pranešt sekančiu 
adresu.

Andrėj Pipine 
Suifinskaja ulica, dom N27, kv. 2 
Gorod Vladivostok, ASIA, RUSSIA.

Pajieškau draugo Jono Vasilio 
Kauno gub., buvęs staršu ant stanci- 
joa Vainevolos. Jis pats arba kas jį 
žino malonės pranešti. (12)

Jonas Juokias
28 School st, Cambridgeport, Mass.

Pajieškau Juozapo Janavičiaus, ku
ris 3 sąvaitės tam atgal išnešė mano 
$110.00. Jo išvaizda yra sekanti: 
šviesių plaukų, apie 5 pėdos ir 6 coliai 
augščio, veidas baltas, apatinė lupa 
stora. Kas pranešite gausite dovanų. 
Mano adresas.

A. Aleksonis
166 Lavrenee st, Lawrene«, Maas.

Pajieškau Konstanto Malcevičiaus, 
Kauno gub., Raseinių pav., Viever- 
žėnu miestelio, prieš 7 metus gyveno 
Waukegan, III. Frano Alučio, Rietu- 
vo par.„ Alkų kaimo. Meldžiu atsi
šaukti.

A. J. Gnizinskis
BOX 474, Westville, III.

Pajieškau- brolio Stanislovo Me- 
liausko, Kauno gub., Raseinių pav., 
Kelmės valsč. Turiu svarbų reikalą 
ir meidiu atsišaukti ar 
pranešti.

J. Malulis
5008 W. 14th st.,

kas jį žino
(13)

Cicero, Iii.

Pajieškau dėdės Igno Dragelio ir 
Onos Jonkunienės, Suvalkų gub., 
Veiverių valsč., Papilio kaimo. Mel
džiu atsišaukti.

Juozas Žilinskas
80 Porte s t., Waterbury, Conn.

Pajieškau Antano Tamošiūno, Su
valkų gub., Panemunės parap., Lau- 
menų kaimo, prieš 4 metus gyveno 
Wingel, Pa. Aš esu iš Šlienavos 
kaimo.

Motiejus Čepaitis (13) 
26 Chestnut st., Ansonia, Conn.

APSIVEDIMAI.
Pajieškau apsivedimui merginos 

arba našlės nuo 25 iki 35 metų am
žiaus, mylinčios gyvent ant farmos. 
Meldžiu nerašinėt juokams, nes aš 
tikrai pajieškau gyvenimui draugės. 
Su pirmu laišku prašau prisiųst pa
veikslą. Atsakymą duosiu kiekvie
nai. Platesnių žinių kreipkitės.

Wm. Žemaitis
P. O. Abitiby via Cochrane,

Ont. Canada.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės nuo 30 iki 35 metų am
žiaus; katra neturėtų vaikino, o no
rite gaut gerą vyrą malonėkite atsi
šaukti laišku ir gausite pletesnes ži
nias.

S. Senbernis
3427 So. Halsted st., Chicago, I1L

REIKALAVIMAI.
BUČERIS, atsakančiai mokantis 

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

J. Groton 
1602 Superior, avė., N. S.

Pittsburgh, Pa.

REIKALAUJU prie namų darbo. 
Aš esu našlė su 2 metų amžiaus kū
dikiu noriu gauti darbą prie namų 
apžiūrėjimo. Kam reikalinga mel
džiu kreipties šiuo adresu: 

Mrs. U. Smith,
26 Canal st., New Haven, Conn.

PARDAVIMAI
PARDAVIMUI. LENGVAIS IŠMO- 

KESČIAIS, PRIEŠ FRANKLIN 
PARKĄ, DORCHESTERYJ.

19 Ąžuolinis Terasas
9 ruimais be įtaisymų, atneša lan
dos 20.00 per mėnesį. Kaina $2300.00.

21 Ąžuolinis Terasas
9 ruimais be įtaisymų, atneš* randos 
$22.00 per mėnesį. Kaina $2300.00.
• 23—25 Ąžuolinis Terasas
2 apartamentais namas, 
įėjimas, 5 ruimai ir maudynė,
sai įtaisymais, atneša randos 
per mėnesį apie 4500 pėdų 
Kaina $2900.00.

M. E. Aznive.
% United Statės Engraving Co.

333 Washington sti, Boston, Mass.

atskiras 
Su vi- 
$32.00 
žemės.

PARSIDUODA Saliunas labai ge-’ 
roj vietoj, apgyventoj lietuvių. Par
davimo priežastis ta, kad savininkas 
nori apsigyvent ant ūkės. Platesnių 
žinių kreipkitės

Stanley Ering
Box 804. Westville, III.

juodžemiu ir kitokia gera maišyta. 
Anglai farmeriai matydami, kad čia 
lietuviai vis dauginas, jie pradeda 
pasitraukt iš savo farmų ir pavesti 
jas mums ant pardavimo. Mes iš jų 
suimam šimtus gerų farmų, Mažų ir 
Didelių, su Budinkais, Sodais, Are- 
mais laukais ir nedirbtų žemių. Par
duodami tas Farmas, Gyvulius ir 
Ūkiškas Mašinas, viską duodam ant 
išmokėjimo Lietuviams. Rašyk tuoj, 
įdėk už 4c. štampą, gausi farmų Ka
talogą ir kolonijos Mapą. Adresuok 
taip: (16)

ANTON KIEDIS & CO.
Peoples Statė Bank Building 

SCOTTVILLE, MICHIGAN.

nimo jas vartojant nėra. Išgydo žal
tį į 24 valandų — Gripą į 3 diena*. 
Pinigus grąžiname jeigu neišgydo. 
Nusipirk tą gražų baksuką su rauda- 
nu viršum ir pono Hill's paveikslu— 
kaina 25 centai. (»

Gaunamos bile aptiekoj*.

Aš Alena Kostovska, paarė 
dau visai publikai akyse.

PAŽINK SAVO TEISES.
Kieviename teisių reikale kreipki

tės prie manęs. Specialią domą de
du patarnaviman Lietuviams. Bylas 
vedu visuose Massachusetts teismuo
se. Laikau perkalbėtojus rusams, 
lenkams ir lietuviams. Kreipkitės 
telefonu ar rašykit sekančiu antrašu: 
JAMES McKEYES, Advok. 
350 Broadway, So. Boston, Mass. 
Tel. South Boston 50212 ir S. B. 600. 
Jei viena linija užimta, vartokit antrą

S Lietuviai Kliaučiai J
Visokiu Vynms Drabužiu ! 

Siuvame ant Užsakymo ' 
Išvalome, sutaisome ir išproai- j 

ūme seni
Vienintelė Kriaučių kompanija !{ 

So. Bostone, kur visame duoda 11

PASIŪDINK PAS MUS SIUTą 
O NEŠIOSI IR DŽIAUGSIESL į, 
Todėl, kurie norit pąsisiudint |> 
gerą siuto, išvalyt arba suprosit, Į' 

kreipkitės pas mus. !
8OUTH BOSTON CUSTOM 

TAILORING CO.
278 Broadway, So. Bostoa. ’

gerą ir gražų darbą už prieina 
<ną kainą.

įmoioioioiemo^^

J.J.Kelley&Co.
VISOKIE GĖRIMAIS 

GERIAUSIOS RŪŠIES.

! 
H
i

I

Gardus Alus, Elius, Lageris 
Vynai, Konjakai, 

ir Kvepianti Cigarai.
Patarnavimas prielankus 
teisingas.

245—247 Broadwav 
SO. BOSTON, MASS.

Degtinė p
- -

iri

i Hotel Sterling
Lietuviškas Hotelis

: Lietuviškas hotelis 12 pt kap.
Lietuviai, kuriems reikalas 

i yra apsistoti, arba turėti reika
lus

BRIDGEPORT, CONN. 
apsistokite švariame lietuviška- 

: me Hotelyje. Vieta tikrai puiki 
: ir prieinama lietuviams, čia 
: galima pernakvoti, pavalgyti, 

išsigerti visokių trunku ir parū
kyt.

Kambariai parsamdomi vienai 
■ nakčiai, ant ilgesnio laiko, ar- 
; ba ant visos sąvaitės. 
i HOTEL STERLING 
jTHOS SAGEVIČIUS SAVIN, 
į 4 Crescent avė. Cor. Sterling at, 

BRIDGEPORT, CONN.

Kas mane išgelbėjo nuo varginau- 
čių ligų? Salutaru Bitteris. Aš 
per praeitus 4 metu buvau vos tik 
gyva. Aš kentėjau nuo nevirinime 
pilvo ir dispepsijos. Mažai tegalėda
vau valgyti ir suvalgytas maisto* su
teikdavo man daug nesmagumo —— aa 
atliepdavo skilvyj skausmai, rėžimą*, 
gurgimas vidurių. Diegliai suimda
vo po krutinę, šonuose ir strėnoae. 
Niekus aš negavau pagalbos dai uvo 
sveikatos. Bet kada aš pradėjau rei
kalauti Salutaras Bitteris ir Saluto- 
ru, Regulaatria, dėl moterų, pradė
jau ęerai jauties, gerai valgytą Ir 
dirbti, pasidarė smagu viskas. Per 
6 mėnesius aš savo paveiksią nebega 
liu pažint ir palikau laiminga naudo
dama Salutaru Bitteria. Kaina ąl M. 
Galima gauti goresniuose saliuauooe 
ir aptiekose, o kur negalima gaatL 
kreipkis pu: (T)

SALUTARAS CHEMICAL INST.
žolės nno visokių blogumą.

170» 8. Halsted SU Tek Canal M1T, 
P. J. BALTRRNA3, Put

Chicago, I1L
Aitą apgarsinimą turėtų 

tyt kiekvienas, išsikirpt ir

Telephene: Greenpoint 2327

NACYS & NARCIN
FORNITURE

TIKRAI LIETUVIŠKA KRAU
TUVE IR IŠLYGOS PIGIOS

$1.00
Pristatom į namus visokius 

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

198-200 Grand Strant
tarpo Driggs ir Bedford avė.

BROOKLYN, N. Y.
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Protestas prieš Džian 

Bambą.
Kadangi visi cicilistai ir 

net mano nepaklusnus ožiai 
protestuoja prieš Dievo 
siunčiamą jiems vipą, ai 
myn, vainą;

Kadangi visos bobos pro
testuoja prieš štorkyperius 
ir bučerius, kad brangiai už 
mėsą ir kitus tinksus čiazi- 
na,

Todėl ir aš kunigas Ado
mas nusprendžiau, kad 
kyšiu tada ’lielp your self.’ 
butų užprotestuota prieš di
džiausi lojerį of Junaitet 
Steic, Džian Bambą už tai, 
kad kada žmogus klausi jo 
gero advais, jis atsako 
”Help your seft.”

O Bože mano, aš gavęs sa
vo dideliuose trubeliuose to
kią rodą, ko tik nepaleidau 
iš piktumo bonka į langą, 
gerai kad ji iš mano rankos 
iškrito, kitaip bučiau ir de- 
mičių klebonijai padaręs.

—Aš seniausias apaštalas, 
juk tu matai mano pikčių 
ant abrozo paskutinės vaka
rienės, kur sėdžiu trečias 
nuo pono Dievo ant vieno 
suolo, kaipo užsitikėtinas jo 
skarbininkas, taigi aš 
sakau pane Džiane, jog 
ėjus Dievo sudui aš tau 
rokuosiu už tavo toki 
vais, nevermain! Alrait,
užmiršk, kad ir aš tau pasa
kysiu tada ’help your selp?

Veit di minut. Ateina 
šventos Velykos. Negausi 
spaviedinies šventos be 25 
dolerių, bo papildei smertel- 
ną grieką taip išnevožinda- 
mas dukauną asabą. Jei po
nas Dievas ir norėtų tau 
uskiuzyt, tai aš neatleisiu, 
bo žinai, mes kunigai turi
me galybę surišt žmogų 
ant žemės, kad ir pekloj bu
tų surištas. Kad butum fri 
rankom aname kontre, turi 
ateit pas mane velykinės 
spavednės ir visiems savo 
kostumeriams saliune įsa
kyk sudėt man ant kiaušų 
po dolerį, žinai, kad dabar 
kiaušiniai brangus, o tik ta
da galėsi regėt veidą pane
lės švenčiausios ir jos ščy- 
riausio milasnyko kunigo 
Adomo, 
taip.

Sakau 
kitu syk 
advais, bo kaip aš imsiu sa
ve helpyt, tai tau bus kar
šta.

Sudiev. Tavo viešpats 
Kristuje.

Kunigas Adomas.

tau 
at- 
pa- 
ad- 
ne-

Šiur ting, ne ki-

tau, pasiprovyk ir 
neduok man tokio

Džian Bambos pasiaiš
kinimas.

Uskiuzmi mister kunige 
Adomai. Nebūk taip labai 
eksaiding. Turi būt man 
dėkingas už gerą rodą. Vė
liaus prisiųsiu Jūsų malonei 
bilą, ba biznis is biznis. Pa
sekdamas mano advais ma
tai kokj fain biznį gali pa
daryt, ai bečjur laif. Baiga- 
li, jes! Ale kaslink Džian 
Bambos, tai jis kaipo mo
kytas vyras ir didžiausias 
lojeris of Junitet Steic, spa- 
vednės pas kunigą Adomą 
never eit, ir never mokėt 25 
dolerius. Lojeris žino, kaip 
išsisukt nuo cfiveliškos džė- 
los, o Džian Bamba yra di
džiausiu lojeriu. Baigali, 
fcam butų zokonai ir visoki

kabliukai, ai bečjur laif.
Buk satisfai ir kvait ku

nige Adomai, bo ir Džizus 
Krais savo skarbniką nelai- 
kina už pardavimą jo .žy
dams. Dacol. Gudbai.

Džian Bamba.

KVAILYS IR KARVĖ.
(Arabiška pasaka).

Senuose laikuose, netoli Bag
dado gyveno tūlas pusgalvis, 
kuris taip prasigėrė, jog buvo 
prispirtas parduoti paskutinę 

1 karvę. Kadangi karvė buvo 
vienu kaulu, tai niekas jos ne
pirko; atsiėjo vesti ją atgal iš 
turgaus. Grįždamas, sustojo 
po medžiu pasilsėti ir išsigerti; 
karvę pririšo prie medžio. Taip 
jam po medžiu beniuksant ge
rai prisilakusiam, viršūnėje, liz
de, pradėjo čiauškėti paukštė. 
Pusgalviui išrodė, kad tai kokia 
moteris nori išderinti jo karvę; 
sako:

’’Motere Saliamono* Ar 
nori pirkti mano karvę ”

Paukštė vėl sučiauškėjo.
”Nu, tai gerai,” jis sako; 

"kiek tu už ją duodi? Aš daug 
nereikalauju.”

Paukštė vis savotiškai čiauš
kėjo.

”Tiek to,” sako kvailys; ”nors 
ir užmiršai pasiimti pinigų, bet 
aš drįstu sakyti, kad tu esi tei
singa moteris ir prižadėtus de
šimtį auksinų atiduosi vėliaus; 
aš tau karvę pabarguosiu, o pi
nigų ateisiu pėtnyčioj.”

Paukštė atkartoji savo čiau
škėjimą; todėl jis karvę paliko 
prie medžio ir sugrįžo namon 
džiaugdamasis, jog gerai pelnė. 
Pati tuojaus klausė, kiek jis ga
vo už karvę; jis pasakojo, jog 
pardavė teisingai moterei, kuri 
prižadėjo užmokėti dešimti auk
sinių ateinančią pėtnyčią. Pati 
buvo pilnai užganėdinta. Atė
jus pėtnvčiai, pusgalvis nuėjo 
atsiimti pinigų. Pirmiausiai, 
atsisėdęs, gerai išsigėrė, paskui 
sako:

”Na, poniute, ar jau atnešei 
pinigus ?”

Paukštė sučirškėjo. Pusgal
vis, mislydamas, jog toji mote
ris dar prašo palaukti, užpyko 
ir pradėjo į ją svaidyti akme- 
nais, prišnekėdamas, jog kar
vę tai pasiėmė, o pinigų liepia 
dar laukti, nors jis ir taip jau 
gana ilgai palaukęs. Paukštė, 
nubaidyta nuo lizdo, nulėkė nuo 
medžio ir nutupė netoli ant 
griuvėsių krūvos. Todėl jis nu
sprendė, jog ta moteris nori už
mokėti grynais pinigais, kurie, 
ji sako, yra griuvėsiuose pa
slėpti. Kad taip, tai gerai. Jis 
nuėjęs ėmė versti griuvėsius ir 
rado varinį katilą, pilną auksi
nių pinigų. Dabar jis pamatė, 
kad ta moteris jam sakė teisy
bę; taigi jis pasiėmęs dešimtį 
auksinių, kitus užvertė atgal, 
sakydamas:

”Tegul tau Dievas atlygina 
už tavo teisingumą, gera mote
rėle!”

Parėjęs namon, pinigus atida
vė pačiai ir papasakojo, jog ta 
moteris griuvėsiuose turinti pa
slėptus didelius turtus.

Jo pati, sulaukusi nakties, 
parsinešė visus pinigus namon; 
bet kvailys sako:

”Tai labai neteisinga taip api
plėšti gerą moterį, kuri taip pri
derančiai užmokėjo už jų karvę 
ir, jei nesugrąžinsi pinigus at
gal. tai aš pranešiu apie tai vali 
(miesto gubernatoriui).”

Ji nusijuokė iš jo kvailumo, 
oet. bijodama,'kad pusgalvis ne
išpildytų savo prižadėjimo, su- 
mislijo jį suvylioti. Nuėjusi 
miestan, nupirko virtos mėsos 
ir žuvų ir, pamešusi, paslėpė 
trioboje:

Nakčia, kada jos vyras mie
gojo, ji tuos pirkinius padėjo 
ties triobos durimis ir paskui, jį 
pribudino, šaukdama:

”Vyreli, vyreli, kelkis, dideli 
prajovai darosi: buvo didelė au-> 
dra,—prilijo virta mėsa ir žu
vimis! Eik pažiūrėti, kiek yra 
ties durimis!”

Pusgalvis, pamatęs ties duri
mis mėsos ir žuvų, patikėjo. 
Pati jį gerai pavaišino išlytais 
valgiais; bet kvailys vistiek 
grūmojo skusti, kad ji neteisin
gai apvogė taip gerą karvės 
pirkėją.

Antryt kvailys tuojaus nuė
jo pas gubernatorių ir papasa
kojo, kad jo pati pavogusi puo
dą pinigų. Gubernatorius tuo
jaus ją suėmė ir žadėjo nubau
sti mirčia, jeigu ji neprisipa
žins ir neatiduos tų pinigų.

"Viešpatie,” ji atsiliepė; "Jū
sų valia, bet aš esu neteisingai 
apkaltinta, nes mano vyras yra 
pusprotis; jus tą galite patirti, 
jei jį išklausinėsite. Paklauski
te jo, kada tą piktadėjistę pa
pildžiau.”

Gubernatorius taip ir padarė. 
Kvailys atsakė:

”Tai atsitiko tą naktį, kada li
jo virinta mėsa ir keptomis žu
vimis.**

tu

”Asile!” suriko užpykęs val
donas; ”kaip tu drįsti man pa
sakoti tokias melagystes?! Kas 
matė kada, kad butų liję virta 
mėsa ir keptomis žuvimis?”

’ Kaip aš gyvas!” atsakė I 
kvailys; ’aš sakau teisybę, nes 
aš ir mano pati valgėme tą mė
są ir žuvis, iškritusias iš debe
sų.”

Moteris užsigynė, jog tai ne
teisybė. Gubernatorius, pama
tęs, kad skundėjas yra bepro
tis, jį uždarė į kalinį, o jo mo
terį paleido. Po kiek laiko mo
teris pasigailėjo savo vyro. To
dėl. nuėjusi pas jį įmokino, kali 
niekada niekas nematė lyjant 
mėsa, bet tik vandeniu ir jis tu
rįs taip sakyti. Paskui pranešė 
valdžiai, kad jau jos vyras atė
jo į protą. Kada pusgalvis at
sakė taip kaip buvo įšnekėtas, 
tai jį paleido namon.

i Į

Redakcijos Atsakymai.
Karoliui Barauskiui. — 

Kadangi talpiname Pušinio 
atsakymą į Zavadskio argu
mentus, Jūsų nedėsime, nes 
iš tų ginčų skaitytojams ma
ža naudos.

Chali Chaplinui. — Tadui 
patėmijimas ''Keleivyje” 
jau tilpęs. Buvusieji kon
certe Clevelando žmonės ži
no teisybę, o kitų vietų mu
sų skaitytojams ginčai visai i 
neįdomus. Atsiprašome ir! 
nedėsime.

Joanai Leipai. — "Lietu
voje” tilpę melai, ten ir tei-i 
sybę reikėtų parodyt. Grą-| 
žiname.

M. Bylai. — Jūsų eiles pa- Į 
silaikome. Prie progos pa-į 
taisysim.
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KNYGOS
"KELEIVIO” SPAUDOS

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

Sielos balsai. J. B. Smelstoriaus 
šilta. 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 .........................15c

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

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

| “Keleivio” Skaitytojus. 
Gerbiamieji:— kurią pre

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

Mainydami adresą būtinai 
turit priduoti SENĄJĮ ir 
NAUJĄJĮ adresus. To nepa
darius, permainyt adreso ne
galima. Mainant adresą už- 
enka parašyt atvirutę, nes 

tas pigiau ir parankiau.
Daugelis skaitytojų mainy

dami adresą arba klausdami 
ko-nors, parašę laišką neužkli
juoja ir prilipina tik už lc. 
markę. Persergime visus, 
kad tokių laiškų niekados ne
siųstų. nes Amerikoj ar laiš
kas užlipytas ar neužlipytas. 
turi būt pridėta markė už 2c.. 
kitaip tą laišką numeta arba 
reikia už jį primokėt adresa
tui.

”Kel.” Administracija.

J. MATHUS 
Geriausiaa Lietuvio 

SALONAS IR RESTAURACIJA.
Sveiki geriausios rųšies gėrimai 

ir užkandžiai. Patarnavimas prie
lankus.

Parankiausia Lietuviška užeiga.
J. MATHUS

342 Broadvray, So. Boston, Mass.

TaL: 2787-J

Dr. David W. Re šen
Kalba Lietuviškai, Lenkiškai, 

Rusiškai ir Vokiškai.
GYDO VISOKIAS LIGAS. 

Valandos:
Nuo 8 iki 10 ryte. Nu

2 įki 3 dienų, nuo 7
8 vakare.

111 HANOVER STREET,
BOSTON. MASS.

Telephone: Back Bay 42*4 
DAKTARAS

Fr. Matulaitis
GYDO VISOKIAS LIGAS. 

PRITAIKO AKINIUS.
Siutus ir kitokius

GERUS VYRAMS SIUTUS IR 0VERK0- 
TUS PASIUVAM PIGIAI IR GERAL

Užtikrina m, kad Jus suėėdysit pinigų Ir 
turėsite GRAŽIUS RUBUS. Mes ima* 
materija iš gerųjų firmų ir primieruoja 
rūbą pagal žmogų, todėl nesudarko žmogai 
išvaizdos ir būna tvirtesni.

M

|l APTIEKA
Į' Teisingiausia ir Geriausia 
į • Sutaisom Receptus su
■ i džiausią atyda, nežiūrint ar iš i 
•; Lietuvos atvežti ar amerikoniški. ’ 

i; į Gyduolių galite gauti, kokias tik į
-t pasaulije vartoja, taipgi visados į 
į ■ randasi lietuvis aptiekorius.

ų EDVARO DALY, Savininkas
18 Brcatway, So. Bcslcn. j 

į i Galite reikalaut ir per laiškas, ■ 
i ■ o mes per ekspresų gyduoles at- į 
į 5 siusime. ;

Materijalistiškąs
Istorijos
Supratimas

TRUMPI IR AIŠKUS STRAIPSNELIAI 
PROLETAR1ŠKOS1OS F1LOZOFUOS.

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

KAS GIMDO PASAULYJE VISOKIUS 
BAISIUS NUOTIKIUS.

M. GALLIVAN C0
Užlaiko geriausį

ELIŲ, VYNĄ LIKERIUS IR 
KITOKIUS SKANIUS 

GĖRIMŲ.
Taipgi ir geriausio tabako Cigaru 

Meldžiame užeiti, o visados 
rasite gražų patarnavimų.

S62-3b'6*2nd st., So. Prstin

v .Iffl[71 h|r J 'i v*
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KNYGA PADALINTA J AŠTUONIS Sh YRIUS.

SKYRIUS
SKYRIUS
SKYRIUS
SKYRIUS
SKYRIUS
SKYRIUS
SKYRIUS

Stabmeldžiais.
KARIŲ PRIEŽASTIS.

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

I. {vairus Istorijos supratimai.
II. Materijališkasis Istorijos supratimas.
III. Išvedimų patvirtinimai.

Pirmoji Kryžeivių Karė.
V. Antroji Kryžeivių Karė.
VI. Trečioji ir sekančios kryžeivių karės.
VII. Kryžeivių karės su Krikščioniais ir

IV.

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

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

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

"KELEIVIS.” SO. BOSTON, MASS.

AR NORI GERAI IŠMOKTI ANGLŲ KALBOS? «
KORESPONDE.NC1JINIS SKYRIUS S

Ančių kalba yra lensrva išmokti, bet šis lengrruims guli ant to į. 
kas mokina, ką mokina ir kaip mokina. Tamsta gali išmokti visą 
anglų kalbą liuosos, nuo darbo valandose savo namuose, už mažą įi 
atlyginimą.

Greičiausią, didžiausią ir pripažinta už get iausią: Amerikoniš- J.» 
ka mokykla, pasekmingai mokina per krasa anglų kalbos ir grama- 
tikos visose dalyse Amer. ir Kanados. Gražų iliustruotą, su dauge- ... 

paaiškinimų ir patarimų KATALOGĄ siunčiame dykai. Rašyk 
platesnių žinių; jdčk keliu markas prisiuntimui katalogo.

KLESV SKYRIUS ”
Tuos, kurie gyvena arti, mokiname KLESOSE. dienomis ir va- 

karais. Jei nori greitai išmokti Anglų kalbą, tai persitikrink apie ® 
musų mokyklą pirmą negu pradėsi mokslą kur kitur. Atmink, čia 
daug mokinių prie vieno mokytojaus neleidžiame ir mokiname dau- g 
giau negu kur kitur. Šioj mokykloj galima užbaigti GRAMMAR ir 
HlHGsehooleskursus. Dvimokyklos-731 W. 18tn St., ir 1741 W. jį 
47th St. Laiškusadresuokite: AMERICAN SCHOOL OF LA.NGUA. 
GES. 1741 W. 4"th St., Chicago. I1L g
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Pirk Laikrodėli?

EXTRA!i

i

I

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

Vyno ir Cigarų.
Pirmiausia parankiausia 

vieta lietuviams.

Valandos:
Nuo 1 iki 3 dienų. 
Nuo 7 iki 9 vai. vakare.

<19 BOYLSTON STR.
Saite 419, 420 ir 421,

Netoli didžiojo miesto knygyno,
BOSTON, MASS.

i! 
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TAIPGI IŠ VALO M IR IŠPROSINAM 
VISOKIAS VYRŲ IR MOTERŲ 

DRAPANAS.
Tikras Jūsų brolis lietuvis

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

Telefonas: So. Boston—21013

DUOKIT PASIŪT MUMS

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 caroAlek- 
randro II. Tragedija trijose veik
mėse. Gražus teatrališkas veikalas 
ir nelabai sunkus perstatymui. Iš 
viso reikalaujamos tik 28 ypatas 25c 

šeimyniškas lietuvių gyvenimas Juš
kevičiaus dainose. Jei nori žinot 
kaip senovėj lietuviai gyveno, tai 
perskaityk šitų knygų. Iš jos dasi- 
tinosi, kada musų pratėviai vogda
vo sau žmonas, paskui pirkdavo, 
motinos parduodavo savo dukteris. 
Dasi žinosi, kad vyrai turėdavo dau
gelį pačių, o žmonos po kelis vy
rus. Labai užimanti knyga. Su pa
veikslais .......................................... 85c
Ta pati apdaryta .........................80c

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

"KELEIVIS.”
255 Broadway,

SO. BOSTON. MASS.

Ei, Vyrai, Visi Pas

—

r
vieta netuviams. vj ■

304 Broatay ir 259 D Streets į* 
SO BOSTON, MASS. |

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

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

Taipgi pajieškau agentų 
Mass. valstijoj. Patirimas ne
reikalingas. Kaucija galima už- 
sistatyt pinigais arba nejudina
mu turtu (properte).
Galima lengvai uždirbt po $20.00 
į sąvaitę. Kreipkitės.

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

-Ti
■■■

*
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REIKALINGI VISIEMS, TODĖL KURIE JŲ TURIT! 
NEUŽMIRŠKITE TŲ, KURIE DABAR KENČIA BADĄ. 

MES NU8IUNCIAME VISUR:
KARES BELAISVIAMS I VOKIETIJĄ;

UŽIMTOSE VOKIEČIŲ VIETOSE LIETUVOJE, 
jeigu turite dabartini jų adresų;

PEBEGELIAMS i RUSIJĄ, 
kurių turite adresus;

SUJIEŠKOME TUOS, KURIE PASILIKO LIETUVOJE ARBA. 
PABĖGO I RUSIJĄ.

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

padarome atsakančiai.

F. J. BAGOČIUS
253 BR0ADWA¥, SOUTH BOSTON, MASS.
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Ant 21 
akmens

Gelžkelio laik
rodis drobelių 
užsukamas, vy
riško didumo, 
rašytais du boi 
tavais viršais 
ant 20 metu aa 
ksuotas su iš 
Labai teisinga* 

ypatingai gelžkeliu važiuojantiem- 
žmonėms, kuriems reikia visuom*' 
tkras laikas žinotu Gvarantuota* 
ant 20 metu. Ypatingas pasiulyp 
mas. Mes išsiųsime šį laikrodėlį an 
kiekvieno adreso už $5.75 C. O. D. L 
persiuntimo kaštus, su teise jums v; 
s ką peržiūrėt. Jei busi neužjpmėdir 
tas, nemokėk nė cento. Atsiminkit*, 
jus užmokėtumėt už tokį pat iaikro 
dėlį apie $25.00 jei pirktumėt kitur

I Puikus auksuotas lenciūgėlis ir ka
butis dykai ra kiekvienu laikrodėliu.

(?)
EXCELSIOR WATCH CO.

M5 Athenaeum Bldg. CHICAGO, ILL.

Y7ERGIJOS
* dienos jau

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

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

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

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

Nuo Reumatizmo, Radastos. Nrurali- 
prijos. Persišaldymo, Apšlubimo, Dantu- 
Skaudėjimo, Diesrliu ir Skaudėjimo Kru
tinėję. kaip ir nuo visokiu kitu rvumt- 
tišku ligų, naudoki 

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

F. AD. RICHTER A CO. 
74—80 WMkington StrMt, Nm York.

REIKIA ŽINOTI, KAI) TIK DAUNOROS ”TkE- 
JOS DEVYNERIOS” YRA TIKRAI LIETUVIŠKOS.

Ju tik ir reikalaukite ap tiekose, bet jei nerasite, tai
_ J* _ _ _ — _ _ « • • S ASU

i e, orašykite žemiau padėtu adresu, prisiunčiant 35 
tuojaus apturėsite.

TREJOS DEVYNERIOS 
arba 

TREJANKA
Sudeda ii 17 įvatnų ęydančių ioHų ir iaknif. 
Sutaisyta su degtine arba virintu vandeniu 

yra geriausiu vaistu xrba karčiu 
vynu dei skilvio.

Gydo visokias skilvio figas, nemalim^,
gumbų, dispepsiją, išpūtimą, riemetų, 
dieglius šonuose, krutinėję ir nugaroje, 
patrūkimą, sunkumą ant krutinės ir 
visokias kitas skilvio ligas. Geriausiai 

pataiso apetitą.
VARTOJIMAS: Vierui palteli šitų gydančių 

augmenų uimerlcti ; vienų kvortų ėysto spiruto 
ir .tiek pat vandens, arba išvirti čystame van- 
denyje ir po 24 valandų gerti po pušų stiklelio 
arba mažiau.

VINCAS J. DAUNORA, Aptiekorius 
229 Bedford Avė., Brooklyn, N. Y.
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Patėmijimas prie p. Ex- 
Klieriko straipsnio tais 

pačiais reikalais.

Meldžiu p. Ex-Klieriko 
neįsižeisti ir nemanyti, kad 
aš jį noriu ypatiškai kriti
kuoti. Visai ne! Šį straips
nelį rašau vien tik dėlto, kad 
p. Ex-Klieriko buvo palies
tas labai svarbus klausimas 
—tvėrimas neprigulmingų 
parapijų kaipo apsisaugoji
mas nuo Rymo t rusto iš
naudojimo. Užtaigi ir aš 
manau parašyti kelis žo
džius tuo klausimu, o ma
nau, kad daugelis draugų su 
manim sutiks.

Norint kalbėti apie baž
nyčių gerumą ar blogumą, 
turime pirma pažvelgti į pa
tį tikėjimą ir apsvarstyti, ar 
ištikrujų galima tikėti ir ne
sutinkant su kunigais jieš- 
koti, kurie pigiau viską pa
daro, tverti neprigulmingas 
parapijas?

Visiems gana gerai yra ži
noma, kad Kristus sako 
evangelijoj: "Ką tau padės, 
nors tu visą svietą nupelny
tum, bet dūšią pražudy- 
tum?” Kitoj vietoj sako
ma: "Geriau su viena akimi 
linksminties Dievo karalys
tėj, negu turint abi akis bū
ti Įmestu į ugnį amžiną."

Iš to gana gerai gali su
prasti visi tikintieji ir ne
prigulmingų bažnyčių tvė
rėjai, kad tikinčiam žmogui 
turi visai neapeiti kaip jis 
šitame pasaulyje gyvena, ir 
ar kas jį išnaudoja ar ne, 
jam vien tik turi rūpėti, kad 
užsipelnius tą (ir patiems 
kunigams nežinomą) dan
gaus karalystę.

Toliaus evangelijoj rašo
ma: "Jei kas ima ploščių, 
mesk ir rūbą; jei kas ištik
tų per vieną veidą, atsuk 
jam ir antrą, o jei kas pri
šnekėtų eiti dėl jo mylią, eik 
ir dvi." Taigi tie, kurie ti
ki, arba dėl bizniškumų no
ri tikėjimą palaikyti, turėtų 
suprasti, kad šitą Kristaus 
mokslą jie turi pildyt. Jei
gu jų prabaštėlis reikalauja 
už krikštą penkių dolerių, 
duok jam dešimtį; jei jis rei
kalauja už šliubą dvišimt- 
penkių, puok jam penkias
dešimtis, o jei prabaštėlis už 
kokį nepaklusnumą arba 
nenorėjimą reikalaujamos 
sumos mokėti pavadins tave 
"gyvuliu" arba uždroš per 
antausį, tai atsuk ir antrą, 
ir netverk neprigulmingų 
parapijų, kad patįs žmonės 
galėtų valdyti jas. Ar neži
note, ką Kristus sako apie 
valdymą? "Geriau šimtą sy
kių būti po valdžia kito, ne
gu pačiam valdyti!" Reiš
kia, jei nori tikėti ir tuo 
tikslu parapijas tverti, tai 
prieš išnaudojimą negali ko
vot, bet priešingai, jeigu ta
ve skriaudžia, tai tu norėk, 
kad da daugiau tavę skriau
stų. Tą parodo ir tas prily
ginimas ("Darbai Apašta
lų"), kad Dievas užmušęs 
Annanių ir jo moterį Sapirą 
vien tik užtai, kad norėjo 
dalį pinigų pasilaikyti sa
viems reikalams, o ne ati
davė Petrui, kuris buvo įsa
kęs parduoti dirvą ir pini
gus atnešti jam. Ar visa to 
akyvaizdoj tikintieji gali 
kovoti su kunigais ir viešai 
šnekėti apie neprigulmingas 
bažnyčias? Juk sulyg evan
gelijos jie turėtų drebėti, 
kad neatsitiktų ir su jais 
kaip su Annanium.

Neblogesnis yra Kristaus 
prilyginimas ir apie Našlės 
auką, kuri davusi tik du 
grašiu. Sakoma: "Daug bu
vo aukaujančių didelius tur
tus, kurie tečiaus sau pasili
ko daug daugiau, bet šito
ji našlė visą savo turtą Die- 
vuj atidavė." (Mat 22, 2, 8, 
4.)

Žinoma, šitokį išsitarimą 
kunigai ir kiti tikėjimo pa
laikytojai gali aiškint, kad 
Kristus čia paniekina tur
tuolius, išaugština pavargė
lius ir da kitaip, kaip tik jų 
bizniui gali būti sveikiau. 
Bet žiūrint į tai‘sveiku pro
tu, tai čia matyt tik vienas 
tikslas: ištraukti paskutinį 

‘ skatiką iš vargdienio darbi
ninko. Ir kodelgi neatiduo
ti tokių menkniekių, kokiais 
yra žemiški turtai, jeigu 
Kristus taip giria evangeli
joj biedną našlę, paskutinį 
centą atidavusią?

Bet juk mes šiandien jau 
Kristų neturime, pasakysit. 
Broliai, nenusigąstame! Tu
rime jų vietininkus: Skrip- 
kus, Kriaučiunus, Bužus, 
Jankauskus ir daugelį kitų. 
Tik skubėkime atiduoti savo 
paskutinius skatikus, o my- 
listų gausime neblogesnių, 
kaip anų laikų kvailiai.

Turime pripažinti, kad bi
blijos rašytojai pilnai atsie
kė tikslo. Šiandien tikin
čios moterėlės, o ypač lietu
vės, norėdamos būti tomis 
"pagirtomis našlėmis," nu
neša kunigui savo vyrų kru
vinai uždirbtus centus, nu- 
traukdamos paskutinį duo
nos kąsni nuo burnos savo 
alkanų kūdikių, sykiais net 
vogdamos, be savo vyrų ži
nios. O tūli da kunigams 
prikiša Kristaus mokslą, 
buk jis taip geras, tik kuni
gai jo nepildą. Bet iš augš- 
čiau minėtų evangelijos žo
džių matom, kad jie tikrai 
pildo.

Na, o neprigulmingas ku
nigas ar gali elgtis kitaip, 
jeigu Kristus taip mokina?

Kitoj vietoj laiminama 
"ubagai dvasioj" ir jiems 
Dievo karalystė žadama. Ir 
iš to vėl išeina, kad Kristus 
laimina kvailius. Reiškia, 
jam tamsunai reikalingi, o 
ne susipratę katalikai, ko
kiais Ex-Klierikas skaito 
neprigulmingų bažnyčių 
tvėrėjus.

Taippat gražiai skamba ir 
iš senojo testamento ištrau
ka, kur sakoma, kad Dievas 
užmušęs (geriau sakant, žy
dų kunigai) žmogelį, kam 
tas norėjo prilaikyti krin
tančią nuo vežimo Dievo 
skrynę, nebūdamas pašvęs
tu į kunigus (Leviticus). 
Na. ir kaipgi tokių iclių ne
aušti, kurie artinas prie 
dieviškų "tinksų?” Vienas 
□riėjęs palaikys, o kitas jau 
ir i vidų norės pažiūrėti, o 
gelbėk Dieve pamatytų, kad 
tenai tuščia! Ką tada ku
nigai butų darę nebetekę ti
kinčiųjų?

Taip pat yra ir su šių die
nų kunigais. Ir jie nevieną 
užmuštų, kas drįsta jų 
"mokslo” tuštumą žmonėms 
aiškinti. Ir inkvizicijos lai
kais jie žudė tokius.

Bet tenka daug sykių gir
dėti žmones šnekant, kad 
"tikėjimas yra geras daik
tas, tik kunigėliai yra iš
tvirkę." Tokie tai ir tveria 
neprigulmingas parapijas. 
Bet kitas pasakys, • kad 
evangelijose ir abelnai vi
soj biblijoj yra daug ko ir 
gero. Gal ir tiesa, nes bibli
ja yra rinkinys visokių is
torijos trupinių, teisingų ir 
neteisingų, poezijų, senovės 
žydų tikėjimiškų pasakų ir 
visokių sakinių, tiksliai žy
dų valdonų parašytų tam
siems žmonėms valdyti, už- 
tad sulyg vienų jos žodžių 
už tą patį dalyką žmogų ga
li pakelti į viršinnkus, o su
lyg kitų žodžių gali pa
smerkti mirtin. Ir užtai čia 
ne Kristus kaltas. Ištikru
jų, tai mes Kristaus mokslo 
visai nežinome, jeigu kada 
jis ir mokino, nes daugelis 
rašytojų aiškina, kad visos 
evangelijos ir naujas testa-

Kitas atsitikimas, kurį 
aiškiai sužinojau būdamas 
artimam sąryšij su vienu 
pagelbininku pinigų rinki
me, buvo Chicago je. Ne- 
prig. kun. Urbonas rinko 
aukas gana ilgą laiką ir, 
kaip žinoma, nevienas auka
vo ir dešimtinę pastatymui 
naujos neprigulmingos baž
nyčios, bet per ilgą laiką 
žmonės nutarė daugiau ne
aukauti kol nebus pradėtas 
darbas. Na, ir kaip matai: 
suderėta lotai, atvežta keli 
vežimai plytų ir akmenų, ku 
rie, kaip tos Mirusios jūrės 
gal ir ligi šios dienos tebe- 
riokso, o kunigėlis tuomi pa
sinaudodamas ir dar prisi
rinkęs gražių pinigų, vėl 
tveria kur nors parapiją.

Trečias atsitikimas buvo 
Detroite, Mich. Nep. kun. 
Buzas buvo pasirandavojęs 
ant Fort gatvės krautuvę 
ir Įsitaisęs dievui garbinti 
vietą, į kurią dėl žingeidu
mo ir aš buvau atsilankęs 
r girdėjau sakant: "Kas no
ri prigulėti prie šitos baž
nyčios, turi tuojaus užsimo
kėti $25.00, o paskiaus po 
kiek išeis. Juk žinote, kad: 
reikia daug įtaisymų, o, 
kaip galėsime, tai statysi
me naują bažnyčią." Bet 
žiuriu vieną dieną, tas na
mas jau ant randos; tur 
būt ir dievulis su kun. Bu
žu sykiu "išsimuvino," bet 
kadangi aš prie tokių biz
nių nepriklausau, tai ir ne
teko sužinoti kame priežas
tis. Bet visgi galima supra
sti, kaip tie žmonės jaučia
si, kuriems pasitaikė įmokė
ti po 25 dolerius, nutraukus 
juos nuo' savo vargingos 
šeimynos maisto.

Tečiaus mes tų kunigėlių 
perdaug negalime kaltinti, 
bet turim kaltint patįs 
save, kad duodamės iš
naudoti, nuo ko lengvai 
galima apsisaugoti. Pa
imkime, ką toks Buzas 
turėtų daugiau veikti, jei 
kunigų amatas žlugtų, jei 
neeiti su mumis Į dirbtuvę 
ir vergauti kapitalistams? . 
Nes daugelis detroitiečių, 
kurie matė jo plakatus skel
biančius pirmas mišias, la
bai abejojo, kokia kalba tas 
tėvelis juos spausdino. Bet 
vistiek buvo pasakyta, kad 
priešingieji neeitų, nes bus 
skaudžiai baudžiami ”Suv. 
Valstijų teismo.” Nors iš- 
tiesų tie tamsos varnai (ar 
jie butų Romos, ar ne) pa
tįs turėtų nuo ”priešingųjų” 
kulturingumo pasimokinti, 
nes tie jų "priešingieji" (su
prask: socialistai ir laisva
maniai) išklauso kitų nuo
mones be trukšmo, kokį pa
prastai sukelia kunigai, jei
gu jiems kas nepatinka. 
Ir tas pats Buzas vienam 
žmogeliui, norėjusiam pas
kelbti Mockaus prakalbas, 
ką tik kailio neišpėrė. Ir 
kiti šneka, kad neprigulmin- 
gieji, tai daug laisvesni ku
nigai. Tas gali būti, bet tik 
vien dėlto, kad daugiau 
"kostumierių" prisitraukus. 
Juk ir Romos agentai iš 
pradžių po urvus landžiojo 
(kaip jie patįs rašo), bet ką 
jie padarė, kada paėmė val
džią į savo rankas! Kaip jie 
elgėsi laike Inkvizicijos ar
ba kryžiaus karių, arba net 
ir dabar kur turi galybę! 
Tik duokit galybę neprigul- 
mingiems, o jie tikrai pa
seks Romos agentus.

Juokingas išsitarimas ir 
tas, kad ” Romos Trusto 
agentai apimti baimės” ir 
kad iš to reikia pasidžiaugti. 
Jei p. Ex-Klierikas sakytų, 
kad R. T. agentai apimti 
baimės dėl Socializmo, kuris 
neša žmonijai gryną apšvie- 
tą ir paliuosavimą nuo kapi
talizmo, bet dabar čia nėra 
ko labai džiaugtis.

mentas yra parašytos daug 
vėliau, negu Kristus gyve
no, o nekurie net abejoja, ar 
toks Kristus kada nors gy
veno. Prie tų priguli ir 
Thomas Paine, kuris savo 
raštuose (The Age of Rea- 
son), istoriškais faktais pa
siremdamas, aiškiai išpa- 
rodo, kad beveik visos bib
lijos dalįs yra surinktos pa
sakos ir dainos iš nežinomu 
autorių ir jos buvo parašy
tos tokiems vyrams, kurie 
kokiu nors budu buvo tuo
met užsipelnę.

Tai tokia yra "uola" tas 
"šventasai raštas,” ant ku
rio rymo visas tikėjimo rū
mas. Tikrų gi prirodymų 
apie dievo, velnio, pragaro 
ir tam panašių dalykų buvi
mą niekur nėra. Nėra to jo
kiuose užsitikėtinuose raš
tuose, išskyrus pačių teolo
gų parašytus.

Bet kaip tik imsi pro- 
taut, tada jau negali būti 
vietos tikėjimui. Kaip ma
tome, tikintis turi būti pil
nai atsidavęs savo kuni
gams ir visame su jais sutik
ti. Na, tai kaipgi galima pa
vadinti tuos susipratusiais, 
ką tveria neprigulmingas 
parapijas? Jeigu jie susi
pratę, tai turėtų suprasti ir 
tą, kad nuo vilko ištrukus 
pas mešką nelabai galima 
pagelbą rasti. Jeigu kuris 
sutraukęs vieną virvę, ku
ria jis buvo suristas ir 
smaugiamas (tamsos prie
tarais), jieško kitos ir da 
džiaugias, kad ta antroji* 
bus jo sava, tai jau tokį ne
tik negalima vadinti susi
pratusiu, bet reikia pava
dinti tiesiai neišmanėliu. 
Romiškiams to da negalima 
primesti, nes jie da nėra nuo 
senų kunigų atsikratę ir 
neturėjo progos suprasti, 
kas yra tikėjimas. Jiems 
rodos, kad jeigu žmonės pa
liautų bažnyčias statę ir 
kunigus penėję, tai Dievas 
visą svietą nubaustų.* * *

Apžvelgę truputį dvasiš
ką tikėjimo ir bažnyčių pu
sę ir žinodami, kad beveik 
su visa tuo turi sutikti ir ne- 
prigulmingi (nes ir pats 
Kristaus mokslas taip sako-: 
"kas nenori eiti su manim, 
tas bus prieš mane"), ką da
ro romiškiai kunigai, pa
žvelgsime dabar į svietišką
ją neprigulmingų. bažnyčių 
pusę, ar ištikrujų jos taip 
geros, kad reiktų jomis 
džiaugties.

1. Kaip aiškinama, kad 
neprigulminga bažnyčia 
pasilieka žmonių savastimi, 
tai tas tiesa; bet žiūrėkime, 
kokia nauda iš to. Kaip pa
prastai yra priimta — baž
nyčioje mitingų ir kitų nau
dingų susirinkimų laikyti 
nepavelyta. Gali manyt kas, 
kad galima pastatyti sykiu 
viename name bažnyčią ir 
salę, bet žinant kokia sauje
lė žmonių prie neprigulmin
gų tesusispiečia — apie to
kį namą vargiai galima sva
joti. Jei darbininkai už tuos 
pinigus pasistatytų salę, tai 
sučėdytų kožnos draugijos 
mokamas randas salės savi
ninkui už susirinkimus ir 
da galėtų išdavę kitiems su
rinkti keliatą centų naudin
giems reikalams. Tuotar- 
pu gi iš bažnyčios vienas tik 
kunigas turi lengvą gyveni
mą, o varguoliai—lėšas mo
kėti.

2. Dabar pažvelgtame į 
pačius neprigulmingus ku
nigus. Kiek man žinoma, be
ne ilgiausiai ir geriausiai 
vedė tvarką Westvillėje 
Jankauskas, bet ir tas apsi
vedė su savo tarnaite ir iš
važiavo laimės jieškoti. Gal 
doros žvilgsniu ir gerai pa
darė, bet kunigauti jau ne
galėjo.

Taipgi galima butų pasi
džiaugti, jeigu jie nusigąstų 
laisvamanybės, kuri taipgi 
pasitarnauja žmonijai, blaš
kydama prietarus ir tuo bu
du nevienam vargdieniui 
palieka keli doleriai kiše- 
niuje, katrie kitaip butų te
kę dangaus išradėjams.

Bet klausimas, ko tie 
agentai turi drebėti dėl ne
prigulmingų jų? Rimtai į tai 
žiūrint, jie turi tik džiaug
ties ir beabejonės taip daro, 
kada niekas negirdi, ir štai 
dėlko. žinom iš patyrimo, 
kad labai tikintis žmogus 
prie neprigulmingos bažny
čios niekados nepriklausys, 
bet paprastai tie prie jų 
glaudžias, kuriems jau Ro
mos agentai daėdė iki gy
vo kaulo, bet dar neturėjo 
progos susiprasti ir pažinti, 
kad abeji yra vienodi ir die
vas abiejų yra visagalis $... 
Tokie žmoneliai, jei nebūtų 
pasipynęs neprigulmingas 
kunigas, beabejonės butų 
pradėję aiškiau Į dalykus 
žiūrėti ir su laiku susipratę, ’ 
bet kad čia "neprigulmin- 
gieji" naudodamiesi proga 
prisišneka, kad pas juos vis
kas pigiau ir prie to da 
"laisviau," tai žmogelis ir 
sustiprina savo beišgaruo- 
jančius prietarus. O kadan
gi žinome, kad "neprigul- 
mingujų"* amžius kaip jau
no mėnulio, tai kurgi toks 
varguolis dėsis negrvžęs pas 
Romos agentą? O to jam 
būt senai nebe reikėję, jei ge
radaris "neprigulmingas” 
nebūtų sustiprinęs jam tikė
jimo. Kaip matome, Romos 
agentams neprigulmingi 
kunigai netik neatneša 
skriaudos, bet priešingai — 
naudą.

Bet žinoma, jie tarp žmo
nių tylėti negali, nes ir Još- 
kė nebus labai patenkintas, 
kuomet šalia jo seno krome- 
lio jo brolis Mauškė užside
da naują, bet jie abudu vie
nodi ir abudu lygiai žmones 
apgaudinėja.

Jei butų žinoma, kad vadi
na susipratimu tvėrimą ne
prigulmingų parapijų žmo
gus, kurio biznis surištas su 
jom, tai galėtum sakyti, kad 
kovoja už savo būvį; bet jei 
nieko neturėdamas bendro 
su jų bizniu taip kalba, tai 
yra nedovanotina klaida ar
ba nesusipratimas.

Ne, vyručiai, nepasi
džiaugti turime, bet nusi
minti; negirti, bet smerkti 
tamsybės ir prietarų platin
tojus ir darbininkų išnaudo

Sveikata

Vardas ir pavardė

Gatv* ir Xo*

ŠITAS BRANGUS 
VADAS I SVEIKATA

Jame aprašoma aiškioje, paprastoje kalboje apie tokias 
ligas, 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, prietvarlus, raudonoji 
gysla, reumatizmas, kataras, dusulys ir panašios ligos.

AR TAMISTA KENTI
•

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 svmptomai 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 į 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 dažinesite priežastis savo kentėjimų ir kaip jūsų negalės 
gali būti sumažinamos. Skaitykit šitą brangų vadą į sveikatą ir pasinaudokite 
jo laiku suteiktu patarimu ir nurodymu.

Šitą Dykai Duodamos Knygos Kuponą Šiandien
DR. J. RU8SELL PRICE CO., L.501 Madhon A CUntoo St».. Cbleego, m. ,

Brangus Daktarai:—Meldžiu man tuojaus pasiųsti vysal dykai, apmoktta 
pačta, jūsų brangią medlkallžką knygą.

Valstija

tojus. Jei giriame, tai girta
me tuos žmones ir tas įstai
gas, kurios neša šviesą ir 
mokslą nesuterštą prieta 
rais ir užsitarnauja pagyri
mo, bet negirtame ir nesi
džiaugtame tokiomis įstai
gomis, kurios niekad nema
žiau išnaudoja ir nemažiau 
prietarų pasėja už taip va
dinamą Romos Trustą.

Susipratusių darbininkų 
pareiga yra ne bažnyčias 
statyti, kurių kitos reikš
mės apart biznio ir patjs 
kunigai nežino, bet traukti 
nuo jų žmones, šviesti juos 
ir vesti prie pasiliuosavimo 
iš po kapitalizmo jungo.

Išnaudotojų Priešas. 
Detroit, Mich.

i

INGERSOLL’IO buvo pirmutinis Namas, kurs suteikė žmonėms gerą 
ir žemos kainos laikrodėlį, ir dabar jie yra pirmutiniai, kurie įtaise 

tokį laikrodėlį, kuris tamsoje kaip ir dienos laike rodo laiką. Jisai va-, 
dinasi Ingersoll ”Radiolite” Laikrodėlis.
Jo rodyklės ir numeriai yra apdengta visai nauja medžiaga, kurioje 
tikro radiumo. Ši medžiaga žiba ir laiko dešimts ar daugiau metų. 
Būnant lauke nakties laiku, ar tamsiame kambaryje, tasai laikrodėlis 
yra labai parankus.
Veik kasdieną parsiduoda apie 17,000 Ingersoll’ių, iš kuriu trečia dalis 
yra "Radiolite” laikrodėliai. Jų yra penki modeliai—nuo $2.00 iki$4.00. 
Kaip ir visi lngersoll’iai ir šitie yra drūti, atsakanti ir teisin
gai laiką laikanti. Esi apsisaugojęs, kuomet nusiperksi Ingersoll’į.

ROBERT H. INGERSOLL and BRO.
NEW YORK CHICAGO SAN FRANCISCO
315 Fourth Av. 37 S. Wabash Av. 360 Fremont st

Žėrintis PuoštasŽėrintis Veidas Prastas Puoštas

’Radiolite” $2.00
Regularis Ingersoll su 
žėrinčiais numer. Rodo 
laiką patamsėję.

w aterbury 
"Radiolite” $4.00

Vyriškas, parankus, au 
ksuotas. Tas pats ly
gaus darbo, $3.00.

Reliance, $3.00
Plonas, 7-akm. Su aps. 
nuo dulkių, $3.50; lOm. 
pasuks. lukštais, $6.00.

(s. Baracevičius
I GRAB0RIU8.
1 Palaidoju visuose aplinkiniuose
I miestuose.
I PATARNAVIMAS GERAS 

IR PIGUS.
Didelį palaidoju už 45 dolerius, 

stažą už 15 doL

Parduodu 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, Mana. 

Telefonas: So. Boston 839-J.

Tel. Main 5363, Centrai 1623K 

F. L .STEVENS 
ADVOKATAS,

Gina visokias civiliškas ir krinti na - 
liškas provas. Taipgi parduoda 

nejudinamą turtą.

1126 Wliliamson Building
CLEVELAND, OHIO.

Kas-nors Naujo

LAIKRODĖLIS, KURIS RODO 
LAIKĄ TAMSOJE.



KELEIVIS S
v

Vietinės Žinios
SUAREŠTAVO UNIJOS 

ORGANIZATORIŲ.
Išėjus ant streiko Phila- 

delphijos ir Brooklyno cu- 
kierninkams, kaip tik gera 
proga buvo susiorganizuot 
ir Bostono cukiernės darbi
ninkams. Ir štai po keleto 
susirinkimų cukierninkai 
išsirinko sau už organizato
rių M. Dusevičią ir susirašė 
gerokas skaičius darbinin
kų į uniją. Suprantama, 
kaip visur taip ir čia kapita
listai nesnaudžia, tuojaus 
pasamdė šnipus, kad sustab
dyt organizavimą. Ir štai 
pereitą seredą, kada M. Du- 
sevičia dalino cukiernin- 
kams apgarsinimus, kad su
sirinktų visi cukiernės dar
bininkai į susirinkimą, 
policija jau buvo prirengta 
ir vos pradėjus dalyt pa
skelbimus tuojaus Dusevi- 
čių suareštavo. Policija ir 
plačiau jau lindo į cukier- 
ninkų organizavimą, jau ji 
buvo pasišaukus Lietuvių

i

i

TEATRAS! TEATRAS!!
PHILADELPHIA, PADu Broliu

i
i

Pasiteisinimo žodis iš 
Brihgtono.

1 ”Keleivio” No. 10 vietinė
se žiniose tūli žmonės netei
singai apkalbėjo mano ypa- 
tą. Tenai pasakyta, buk 
viena Krasnicko davatka 
Įsimylėjus Į jauną laisvą vai
kiną ir pasiryžusi gauti ji 
sau už vyrą. Turiu pasa
kyti, kad tai yra grynas pra
simanymas. Aš niekados 
prie jo nesikabinėjau ir ma
žiausio reikalo su juo nesu 
turėjusi. Tenai dar sako
ma, buk aš norėjusi tą vai
kiną užraganauti, nusikir- 
pusi plaukų, nusipiausčiusi 
nagus, Įlašinusi iš piršto; 
kraujo ir sudėjus visa tai i 
hamburg steiką iškepus tam 
vaikinui kotlietų. Čia tai 
jau mano protas neišneša, 
ką ant tokio prasimanymo 
ir atsakyti. Galiu tik tiek 
pasakyt, kad aš nieko apie; 
tai nežinau ir Į jokius raga- kare kovo 15 d. socii‘Stų sa
navimus netikiu Gali būt, Iėje Bagočius skaitys labai 
kad tie, kurie toki melą pra- indomią paskaitą apie dan- 
simanė, ir bandė taip dary ti, gU įr kįtus svietus. Tikimės 
bet apie mano ypatą taip kad kun. Kemėšis neišturės 
kalbėti gali tik melagis ir nenuėjęs, kad ką-nors patir- 

,..TaiPn.,?a^^?! ū apie dangų.
------------------------------ ------ -

BROOKLYN, N. Y. Lietuvių Ap- 
švietos Draugystės mėnesinis susi
rinkimas atsibus 18 kovo, nedėlioj, 2 
vai. po pietų po 101-3 Grand st., 
Brooklyn, N. Y’. Visi nariai malonė
kit atsilankyti, taipgi meldžiame ir 

, rašalines vpatas ateit ir prisirašyt 
A. Kubilius sekr.

Protestuoja prieš protestus.
Pereitoj nedėlioj šv. Pet

ro ir Povilo draugija buvo 
parengus prakalbas Lietu
vių Salėj. Buvęs ”Ateities” 
redaktorius p. Baniulis kal
bėdamas nupeikė tuos lietu
vius, kurie protestuoja prieš j 
karę. Jis stačiai užprotes
tavo prieš tokius protestus. 
Žmonėms tas nepatiko ir 
prasidėjo lermas. Bet atsi
stojęs p. Adomavičia, kata
likas, susirinkimą nuramino 

į ir p. Baniulio kalbą visai su
kritikavo.

» GRAŽUS BALIUS.
Kovo 17, ateinančioj su

batoj, bus gražus pasilinks
minimas Socialistų salėje, 
376 Broadvvay. So. Bosto
ne. Bus paroda ir maršuos 
gatvėmis, todėl daug sve
čių suvažiuos iš apielinki- 
kių miestų ir kad tie svečiai 
turėtų gražią užeigą.tad sa
lė bus atvira tuoj po pietų, 
o nuo 8 vai. vakare prasidės 
šokiai. Turime pranešimą, 
kad atsilankys ir daug mer
ginų, todėl vaikinai nepra-j C e
leiskite progos ir atsilanky- 
kit visi.

R. Perniekus.

Rengia
L. S. S. 1 Kuopa ir Choras Subatoje,

Pradžia nuo 8:00 vai. vakare.

Bagočiaus paskaitos.
Ateinančio ketvergo va-

iit
MERCANTILE HALL

849-51 N. Franklin st, Philadelphia,
ĮŽANGA: 35c., 50c. ir 75c.

Pa

galėjo tik tas, kas norėjo 
svetainės užveizdą ir liepė mane pajuokti ir apšmeižti 

,___ o vardą žmonių akĮse
i (vardas nebuvo paminėtas.
Red.). Jeigu aš jam esu ką 
blogo padarius ir kuo nors 

j nuskriaudus, meldžiu nųm 
pranešti, o aš jam atsiteisiu.

M. O-tė

neduot cukierninkams salės.1 mano 
Kada policija suareštavo 
Dusevičių vien tik už dalini
mą apgarsinimų, tad jau 
buvo aišku, kad čia praside
da kova, o ne menkniekis, ir 
kad nepadaryt darbinin
kams skriaudos susirinki
mas pereitos sąvaitės buvo 
atidėtas iki nesusižinos su 
Brooklyno ir Philadelphijos 
cukiernių darbininkais.

Bet štai kas atsitinka: cu
kiernės šnipai, kurie jau bu
vo prisirašę net prie organi
zuojamos unijos, tuojaus 
patįs pasiima pereitą sąvai- 
tę 10 kovo Lietuvių sve
tainę, susišaukia cukiernės 
darbininkų mitingą, nutaria 
išmest Dusevičią iš organi
zatorių, o apsirenka vieną iš 
cukiernės šnipų. Yra ir dau
giau paslapčių, apie kurias 
dabar negalima nieko rašyt. 
Todėl šiuomi pranešam, kad 
cukiernės darbininkai butų 
atsargus. Cukiernės bo
sai matydami, kad darbinin
kai ne juokais pradeda or
ganizuotis, pradeda dėti vi
sas pastangas juos suvilti, 
na ir štai jų pasamdyti šni
pai pradeda organizuot 
naują uniją. Šnipų tarpe 
yra 7 lietuviai, vienas iš jų 
detektyvas, 4 lenkai, kele
tas italionų. Todėl cukier
nės darbininkai neužmirš
kit su kuom jus dabar turi
te reikalą. Vėliaus mes 
pranešime daug įdomesnių 
dalykų. šnipas.

Reikalingas Kriaučių s ..
Darbas užtikrintas, mo

kestis gera. Atsišaukit 
greit, nes labai reikalingas.

M. J. Povolaitis
350 Water st., 

Fitchburg, Mass.

BOMAI SUMUŠĖ 
LIETUVĮ.

Pereitoj subatoj apie 7 
vai. vakare ant Broadway, 
So. Bostone, bomai labai su
mušė Vilimą Vaduką, 28 
metų lietuvį. Jisai grįžo iš 
Bostono ir ant kampo Dor- 
chester avė. užklupo jį 3 
valkatos. Vienas iš jų bu
vęs lietuvis. Vadukas ne
spėjo nei apsižiūrėti kas čia 
daros, kaip vienas užpuoli- 

skėlė jam kaž-kokiu 
įrankiu per galvą ir jis 
kraujais apsipylęs parpuo
lė be žado. To da neužteko, 
bomai suspardė japi veidą 
'.r apdaužė akis, paskui iš- 
Krėtė kišenius, pavogė $30 
pinigų, $50 vertės laikrodė
lį ir $7 vertės retežėlį. Api
plėšę jį pabėgo. Vaduko gal
va buvo taip perskelta, kad 
daktaras turėjo žaizdą su
siūti. Vaduko naujas siu
tas $30 vertės likos taip iš- 
kruvintas, kad nešiot jau 
nebegalima. Vėliau, apie 10 
valandą, policija vieną bo- 
mą suėmė. Šį panedėlį bu
vo teismas ir jam paskirta 
vos tik 2 mėn. kalėjimo. Jei 
taip lietuvis butų sumušęs 
airišį, jis butų gavęs kelis 
metus.

Ateinančioj nedėlioj nuo 1 
vai, po pietų bus generalė 
veikalo ”Ant Dugno” repe
ticija Dudley Opera Teatre. 
Aktoriai visi būtinai priva
lo būti. ----------

Ateinančios nedėlios va
kare Socialistų salėj bus gy
vos diskusijos. Publika kvie
čiama.

A. ABAZORIUS PERSIKĖLĖ.
Pranešu visiems savo kostume- 

riams, kad aš perkėliau savo čevery
kų taisymo 
Street, šalia

A.
301 E st..

Geriausias lietuvis šiaučius,

krautuvę ant 301 
Lietuviškos salės.

(?) 
ABAZORIUS, 

So. Boston.

BARBER1S TURI PIANĄ.
Kam reikalingas pianas pasisku

binkite, o gausite labai pigiai nusi
pirkti puikų pianą už $35. Taipgi 2 
smuikas ir klerinetą.

Aš esu barberys ir parduodu tuos 
muzikos instrumentus, nes užpuolė 
gavėnia ir nevalia grajint per tai 
parduosiu visą savo biznį ir barber- 
nę su visom kvietkom, ką vadinasi 
mirtos ir alijošiai. Taipgi reikalin
gas ir vienas barberys. Mokestis ge
ra, darbas visados. Malonėkite atva
žiuoti, geras lietuvis galinis

D. Vidurinis (13)
224 Broadway, So. Boston, Mass.
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Naudingas Patarimas.
Męs patys nuo savęs pa

tariami pirkti Namus arba 
Farmas dabar, nes galima 
pirkti pigiau negu vasarą. 
Labiausiai patariam pirkti 
FARMAS ir auginti daug 
bulvių arba kitokių valgo-: 
mų daiktų vietoje būti ver
gais fabrikuose. Patariam 
pirkti Namus ir Fąrmas ir 
nelaikyti pinigus bankuose 
už 4 nuošimtį, bet Įdėkite i 
Bizni ir busite patys laimin
gesni ir Lietuvių garbę pra
platinsite. Bet perkant Na
mus ar Farmas patariam 
neiti pas kokius svetimtau
čius agentus, bet geriausiai 
pas savus Lietuvius, kurie ! 
yra atsakanti agentai. Yra j 
geriausia pirkti pas Antaną' 
Ivaszkeviczių, 315 Broad- 
wav, South Bostone, nes jis ■ 
yra pirmutinis Lietuvis Į 
agentas pardavinėtojas Na
mų ir Farmų ir apdraudimą 
Boston’e. Turi 4 automobi
lius ir 9 agentus, kurie dir
ba didžiausioj Lietuvių 
Agentūroj Amerike ir yra 
po A. Ivaszkevisziaus prie
žiūra, nes jis yra mokintas 
ir atsakantis agentas. Visi 
jį giria, kurie tik turėjo ji • 
sau už pagelbėtoj! prie pir- j 
kimo Namų arba Farmų,1 
nes jis moka gerai nulygt1 
prekes iš savininkų ir su
pranta geriausiai ir atsa- 
kančiausiai padaryti viso
kius pirkimo raštus. Męs la
biausiai patariam eiti pas 
A. Ivaszkeviczią pirkti Na
mų arba Farmų, nes pas jį 
bile kada nueisi, tuojaus iri 
nuveža aprodyti gražių ir j 
pigių Farmų nors iki Newl 
York’o. Dykai veža visus,; 
kurie turi daug pinigų ar j 
mažai, nėra skirtumo; jis 
visus lygiai priima ir išveži-| 
nėja visur kur tik norėtum.' 
Jo automobiliai yra labai/ 
geri važinėtis, nes galima! 
važiuoti per visą mėnesį iri 
nenubosta, bet jeigu nesu-j 
randa kas patiktų pirkti, jis' 
vis tiek yra linksmas, kad 
turėjo progą pasivažinėti su 
pirkiku Namų, o ne vienas.

(Apgarsinimas—14)

EXTRA!
Parsiduoda labai pigiai, 

Bučernė ir Grosernė, labai 
geroj vietoj, ant 77 Broad- 
vvav kampas A st. Aš pa
dariau pinigų per du metu 
biznio. Norintieji turėti ge
rą bizni nepraleiskite pro
gos. Platesniu žinių klaus
kite per laišką arba vpatiš- 
kai ' (13)
77 Broadway, So. Boston.,

Kryžiaus 
skaudėjimai
dažniausia gema nuo ink
stu betvarkės. Dėl nuo- 
savaus gero yv> reikalin
ga, kad į tokias slogas 
butu atkreipta didelė doma.
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PASEKMINGAS MOKSLIŠKAS 
GYDYMAS DOVANAI.

Seniems arba jauniems, abiejų lyčių.

Ar kenti nuo netekimo plaukų — 
Ar jūsų plaukai pražyla — Ar jūsų 
pk.ukai nevalus ir limpanti —Ar ken- 

___ niežėjimo ar galvos 
; išbėrimo —Ar esi nuplikęs arba pra-

Jeigu esi kenčiančiu bent nuo vie
nos viršminėtos plaukų ligos, nevil
kink, bet stengkis negerovę prašalint 
tuojaus. Atidėliojimas yra pavojin
gu. Išsirašyk tuojaus musų iliustruo- 

knygelę:
TE1SLBĖ APIE PLAUKUS 
(parašytą garsaus europiško 

specialisto)
GYDYMAS VELTUI

Mes norime prirodyt jums savo loc- 
Į nomis lėšomis, kad Calvacura Hair 
: Treatment vaistas sulaiko plaukų 
slinkimą, išvalo šašus ir išbėrimą ant 
galvos ir ataugina naujus plaukus. 
Mes pasiųsime jums $1.00 vertės 
Calvacura N 1 vaistų dėžutę sykiu su 
minėta knygute "Teisybė apie Plau
kus,” jei jus prisiusite mums savo 
vardą ir antrašą sykiu su 10c. sidab
ru ar krasos ženkleliais dėl apmokė
jimo pasiuntimo lėšų.

Iškirpk žemiau tilpstantj kuponą ir 
pasiųsk į Union Laboratory, Box 
538, Union, N. Y.

Please find enclosed 10c. to help 
pay the distribution expenses. Kind- 
ly send me at once your $1.00 Cal- 
eura Nl, and your booklet The 
Thruth about the Hair.

Įndėk šitą kuponą laiškan ir užad- 
resuok:

UNION LABORATORY,
Box 538, UNION, N. Y.

Į
I

IIL. ti nuo parkų,

. dedi plikti?Į
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M. ANDRIUŠIUTĖ, 
MOTERIŠKŲ RŪBŲ SIUVĖJA.

THE MAGIC SHOP.
Pirmas Amerikoj lietuvys uždėjo magijos 
dirbtuvę. Dirba visokią štuku daiktus. Jei 
nori gauti štuką katalogą, prisupk štampą 

ir tuoj gausi. Adresuokite taip:
TNE MAGIC SHOP.

P. O. BOK 309. HOLBROOK. MASS.
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Didžiausi Fėrail!
Rengia Lietuvių Labdarystės Dr-ja

Fėrai prasidės

PĖTNYČIOJ KOVO 16 D.
IR TRAUKSIS IKI SUBATAI KOVO

24 D. 1917 M.
Kiekvieną vakarą prasidės lygiai
7 vai. ir trauksis iki vėlai naktyje.

LIETUVIŲ SALĖJE,
Kamp. E ir Silver Gatvių. So. Bostone

Šiuomi užkviečiame visus lietuvius 
ir lietuvaites atsilankyt koskaitlin- 
giausia ant šių puikių Fėrų, nes čio
nai galėsit linksmai laiką praleist ir 
tuomi paremsit Liet.- Labdarystės 
Draugiją. Bus visokių žaislų. Dai
nuos "Gabijos” choras, bus ir kiti pa- 
marginimai.

Visus širdingai užprašo 
RENGĖJŲ KOMITETAS.

Ar Žinai Pasaulio Žinias?
Ar Skaitai Vienintelį ir Didžiausią Lietu- 

vip Darbininkų Dienraštį

Naujienas”
Kiekvieną dieną, kada tūkstančiai darbininkų išei

na iš dirbtuvių, juos pasitinka vaikai, pardavinėjantįs 
"NAUJIENAS.” Darbininkai perka ir skaito 
"NAUJIENAS.” O Tamsta ar matei "NAUJIENAS”?

Jeigu nesate matę "NAUJIENŲ,” tai skubiai pri- 
duokite savo antrašą ir gausite vieną kopiją 
"NAUJIENŲ” dykai.

PRENUMERATOS KAINOS
Metams $5.00, Pusei metų $3.00. Trims menesiams $1.75, 

Chicagoje ir Kanadoje $6.00, Europoje $7.00.

“NAUJIENOS”
1840 So. Halsted St., CHICAGO. ILL.

Cable, Naujienos—Chieago.

Visokiems daiktams labai pabrangus, 
tečiaus aš nieko nepabranginau. 

Visokias
DRESES ir KITUS RUBUS 

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

Tel. S. B. 2134-M
324 E street, kampas Broadw*y

SO. BOSTON. MASS. LIETUVIAI TEMYKIT
SILPNUMAS.

Jei jautiesi netekęs spėkų, 
silpnas, be noro valgyti, arba jei 
virškinimo prietamsos atsakančiai 
nedirba, imk

Severą’s Balsam of Life
(Severos Gyvasties Balsamas) 

Sustiprina jis visą organizmą ir 
prašalina viduriu sukietėjimą. 
Kaina 75c. — aptiekose.

AP- 
TO-

KIEKVIENAM DABARTINIU LAIKU REIKALINGA 
SAUGA, TODĖL REIKIA APSISAUGOT Iš KARTO GERAI. 
KIĄ TEISINGĄ IR GVARANTUATĄ APSAUGĄ MES PASIŪLO
ME KIEKVIENAM LIETUVIUI.

Severa’s
Kidney and Liver Remedy 

(SEVEROS GYDUOLE NUO INKSTU IR KEPEMŲ)
verta yra pasiūlyti tokiuose atsitikimuose, o taippat gydyme 
inkstų arba pūslės uždegimo, apsunkinto ir skausmingo šlapini
mosi, nuo kojų suputimo, geltligės 
50c. ir $1.00.

ir rukštumo skilvyj. Kainos

Kryžiaus skausmas išnyko.
Ponas K. Miliauskas. 11 High- 

land avė.. Nevrton Upper Falls, 
Mass., praneša mums taip: “Ken
tėjau skausmus kryžiuje ir Šo
nuose. bet skaitydamas jūsų ka
lendorių. ėmiau vartoti _ Severos 
Gyduoles nuo inkstų ir jaknų ir 
veikiai pasveikau”.

SEVEROS
GYDUOLES
galima gauti visur aptiekose. 
Reikalauk tiktai tikrų “Seve
ros” gyduolių, bet neimk ki
tokių, arba užsisakyk, jei vie
toje negalima gauti pirkti.

W. F. SEVERĄ CO., CEDAR RAPIDS, I0WA.
huiiimnfflniWniiiiiiiiiiniHiii|llTiiHiiMii

''Specialistas vyrų, moterų, vaikų.
Daktaras D. Wasserman, kuris pasekmingai gydo ligas pilvo, šir

dies, žarnų, nosies, gerklės, reumatizmo. Nesveikumus gumbo gydo
me be operacijos ir įvairias kitokias ligas, taipgi ir slaptingas ligas. 
Mano gydymas yra pasekmingas.

Jeigu kenčiate kokią nors ligą, 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.

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

ofiso įvairioms mašinoms, duoda progą geriausiai išegzaminuoti ligo
nius. Apart įvairių mašinų turime elektriškus aparatus, kurie turi 
didžiausią svarbą 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 sąžiningą patarimą jūsų ligoj.

DAKTARAS D. WASSERMAN
1335 ARCH ST„ ARTI BROAD ST, PHILADELPHIA, PA.
Ofiso valandos: Kasdien nuo 10 iki 12; nuo 1 — 8 vai. vakare: 
šventadieniais: nuo 10 iki 2 vai. po pietų. Egzaminavimas dykai. 
įioSTdykai. Kalbame lietuviškai (10)
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Žmonės, ar jus kada bandėt pa
tirt kur ir kaip įvesdinti savo sun
kiai uždirbtus pinigus? Ar jums 
prisieina sunkiai kovoti leidžiant 
geriausį laiką savo amžiaus? Jei
gu ne, tai leiskite bankieriui paim
ti iš jūsų sutaupytus pinigus. Pa
likite save bespėkiais pabaigai sa
vo gyvenimo.

Tik sustok ir pamąstyk — kiek 
bankų puolė šiais pereitais me
tais? Kiek žmonių per tai neteko 
paramos savo senatvės gyvenimui. 
Tie žmonės likosi ant viso gyveni
mo nuskriausti, nes jų gyvenimo 
geriausių laikų užpelnąs žuvo.

Tas atsitikimas atima jiems norą 
tolesniai taupyti. Atsitikime ligos 
ar senatvės sulaukus tie žmonės 
liekasi palikti likimo malonei. 
Kaip ilgai jus gyvenate mieste, 
taip ilgai jus negalite padaryt pa
žangos jūsų gyvenime.

Jus visumet esate per ką ne
būk skriaudžiami. Jus dirbate 10 
—14 valandų į dieną ir nepasida- 
rot sau nieko daugiau kaip prastą 
pragyvenimą, be jokios ateities.

Tat kodėl nenusiperkate sau 
farmą, kur galite būti tikrais, kad 
turėsit namus, darbą ir pats ant 
savęs esate ponu. Jus gal manote, 
kad mieste geriau gyventi, kada 
gaunate didelę algą, kada darbo 
daug, bet nepamąstote, kad kuo
met alga pakyla 10 nuošimčių, tai 
tuo pačiu laiku pragyvenimo bran
gumas pakyla 65 nuošimčius. Geri 
laikai neilgai būna. Greit ateina 
laikas, kad jums prisieina darbo 
maldauti.

Gal manote, kad jus neužtektinai 
turite pinigų, kad nusipirkus far
mą. Mes turime planą kiekvieno 
žmogaus kišeniui. Mes parduo
dam farmas įtaisytas, su triobo- 
mis, karve, dviem kiaulėm ir 12 
vištų kuoilgiausiu išmokesčiu. Mes

taipgi parduodam gyvulius leng
vais išmokesčiais. Mes apsaugo- 
jame jūsų šeimyną. Atsitikime 
jūsų mirties likusiai jūsų žmonai 
ir vaikam mes išduosime taip va
dinamą ”warranty deed” ir raštus 
išparodančius kiek jus esate įmo
kėję už žemę. Jūsų žmona liekasi 
teisėta paveldėja ir savininke že
mes nemokant už tai nieko.

Kada nusipirksit farmą nuo mu
sų mes užtikriname jums gyve
nimą. Kiekvienas darbo žmogus 
gali išdirbti didžiausią dali savo 
žemės ir išmokėt į keturis metus.

Mes taipgi vedame Darbo Biu
rą ir parūpiname vietas savo ap- 
sodintiniams bei jų šeimynai, ku
rie nori rast darbą vasariniuose ri- 
zortuose ar lentų pjovyklose, gi 
žiemos laiku—kempėse. Mes taip
gi pagelbstime gauti paskolą leng
vais palukais pirkimui gyvulių bei 
reikalingų farmos gyvenime reik
menų.

Žemė yra tikrai kaip Lietuvoje 
—lygumos, turtinga ežerėliais. 
Viskas puikiai auga. Mes turime 
farmerių Lietuvių, kurie į jūsų 
paklausimas visuomet suteiks 
jums kuoplačiausius paaiškini
mus kaip jiems gyvenasi. Vienas 
iš jų mokėjo po $10.00 mėnesiui už 
farmą, gyvendamas Chicagoj. Ne
persikėlė ant farmos tik todėl, 
kad buvo nevedęs. Dabar jis jau 
ant farmos nuo dviejų metų. Jau 
išmokėjo už žemę ir padaro po 7 ir 
10 dolerių į dieną už parduoda
mas malkas.

Taigi jeigu jums inkyrėjo mies
tinis sunkus gyvenimas, jeigu 
jums inkyrėjo boso įsakymai ir va
rinėjimai, jeigu turi raudoną krau
ją savo gįslose ir pajiegi suprast 
dalyką matydamas jį, tai rašyk 
mums reikalaudamas pilnų infor
macijų.
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Sanborn Company
C/O LITHUANIAN COLONY DIRECTOR

Eagle River, Wis.
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