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Socialistų Kongresmanas 
protestuoja prieš Japonijos 

užpuolimą ant Rusijos.
Washington.— Nurodęs, 

kad japonų kariumenės įsi
veržimas Rusijon butų taip 
jau kriminališkas darbas, 
kaip vokiečių įsiveržimas 
Belgijon, socialistų kongres
manas Meyer London įne
šė rezoliuciją, atsišaukda
mas j kongresą, kad šis pa
naudotų savo įtekmę drau
giškose valstybėse, kad 
siuntimą Siberijon kariume- 
menės sustabdžius. Savo re
zoliucijoj kongresmanas rei
kalauja, kad Rusijai butų 
palikta pačiai rūpintis savo 
likimu. Rezoliucija skam
ba taip:

"Kadangi įvairus nešva
rus reikalai pasalingu budu 
stengiasi prikurstyt Japoni
ją, kad ši užimtų Rusijos že
mes Rytuose; ir

"Kadangi į tokį žingsnį 
nevien tik nusiminę rusai, 
bet ir viso pasaulio pažan
gus ir laisvę mylintįs žmo
nės žiūrėtų kaipo į užpuoli
mą ant Rusijos; žmonių tei- • i . • 1. . - •*—i- —siu i ir

"Kadangi rusai, kurie 
prie netikusios autokratiš
kos valdžios taip ilgai kentė
jo nuo karės baisenybių, su- 
lyg teisingų tarptautinių 
santikių principo turi būt 
palikti savo likimu rūpintis 
nekliudomi; tai tegul bus

"Nutarta, kad Amerikos 
Suvienytų Valstijų Senatas 
ir Atstovų Butas, Kongrese 
susirinkę, iškilmingai pro
testuoja prieš kiekvieną pa
sikėsinimą maišytis į viduri
nius Rusijos žmonių reka- 
lus; tegul bus

"Nutarta, kąd Kongre
sas taipgi protestuoja prieš 
kiekvieną pasikėsinimą kur
styti bent vieną svetimą val
stybę imti Rusijos žemes, 
nes toks darbas butų lygus 
begėdiškam užpoulimui ant 
Belgijos ir Serbijos ir ant- 
metimui Rusijos žmonėms 
menamos taikos su pagalba 
brutališkos fiziškos spėkos."

KANADOS DRAFTAS 
NENUSISEKĖ, SAKO TO- 

RONTOS MAJORAS.
Torontas militaristai kei

kia Tarną Church’ą, kurį jie 
nesenai išrinko to miesto 
majoru, kam jis paskelbęs, 
kad Kanados draftas nenu
sisekė.

Majoras Church, kuris 
pačiai karei nėra priešingas, 
išėjo anądien su šitokiu pra
nešimu : "Priverstinos ka- 
reivystės įstatymas kaštuos 
kraštui milionus dolerių, o 
jo pasekmės bus menkos. 
Jeigu valdžia butų išleidus 
nors ketvirtadalį tų pinigų 
liuosanorių rekrutavimui, ji 
butų gavus daug daugiau 
kareivių."

43 AMERIKOS KAREI
VIAI UŽMUŠTI, 252 SU
ŽEISTI, 35 PRAPUOLĖ.

Karės departamentas 
Washingtone paskelbė, kad 
iki 2 kovo 43 Amerikos ka
reiviai Francuzijoj likos už
mušti, sužeisti ir 35 su-' 
imti am prapuolė.

ATVAŽIUOJA SĄJUNGI
NINKŲ DARBININKŲ 

ATSTOVAI.
Iš Paryžiaus pranešama, 

kad Amerikon neužilgo at- 
(važiuos Francuzijos, Angli- 
| jos ir Belgijos socialistų ir 
'darbininkų organizacijų de
legacija, kurios tikslas bu
siąs išblaškyti tą nesusiprar 
timą, dėl kurio, jų nuomone, 
Amerikos darbininkų atsto
vai nedalyvavo pereitą mė
nesį sušauktoj Londone sa
vitarpinėj sąjungininkų 
darbininkų konferencijoj. 
Šitokį paaiškinimą davęs 
Associated Press’ai Pary
žiaus deputatas ir socialis
tų partijos atstovas Marcei 
Cachin.

"Mes neabejojame, kad 
susiėję su Amerikos darbi
ninkų partija mes galėsime 
susitaikyti tame, kokiais 
budais galima atsiek
ti demokratinę taiką, tokią, 
kokios prezidentas Wilso- 
rias pAgeidauja,ir kokių prie 
monių reikės imtis po ka
rės darbininkų klesos nau
dai,” pasakė Cachin.

"Mes pasiulysim Ameri
kos darbininkų atstovams, 
kad jie prisidėtų prie musų 
reikalavimo, kad taikos kon- 
ferencijon butų priimti dar
bininkų atstovai. Prieš iš
važiuosiant iš Amerikos mes 
nuvyksime į Washingtoną 
ir paduosime savo memoria
lą užgirti prezidentui Wilso- • M nui.

KEMPĖJ SUKILO 26 
JUODVEIDŽIAI KA

REIVIAI.
Iš Little Rock, Ark., pra

nešama, kad Pike kempėj 
26 juodveidžiai kareiviai pa
kėlė riaušes valgomoj halėj, 
laike kurių baltveidžiui ofi- 
cieriui likos pramušta galva. 
Juodveidžiai suimti ir lau
kia kariško teismo.

PER ABLAVĄ DETROI
TE SUIMTA 100 ŽMONIŲ.

Pirmą kovo naktį Detroi
to policija įtaisė ablavą ant 
žmonių. Apie 100 automo
bilių prisėdo ginkluotų po- 
licmanų ir kareivių ir važi
nėdami miesto gatvėmis jie 
areštavo kiekvieną nužiūri
mą asmenį. Iki rytmečio 
primedžiota 100 žmonių.

DEPORTUOS IWW. 
NEPILIEČIUS.

Darbo departamentas 
Washingtone įsakė depor
tuoti visus nepiliečius, ku
rie priguli prie IWW. ar ki
tokios organizacijos, kuri 
skelbia "sabotažą arba ki
tokią prievartą" ‘ prieš val
džią. Specialį IWW. tyrinė
jimą įsakyta padaryti apie 
Seattle, Wash.

MAŠINISTAI REIKALAU
JA PO $6 J DIENĄ.

Fall River laivų statymo 
dirbtuvių mašinistai nutarė 
pareikalauti po $6 algos į 
dieną.

True translation filed with the post- 
master at Boston, Mass.. on March 
13, 1918, as reąuired by the Act of 
October 6, 1917.

8 SOCIALISTAI PASMER
KTI KALĖJIMAM.

Dodge kempėj, Iowa val
stijoj, kariškas teismas nu
teisė ilgam kalėjimui 8 soci
alistus kareivius už neklau
simą įsakymų. Visi 8 paei-. 
na iš St. Paul, Minn. A. S. 
Brooms gavo 20 metų kalė
jimo, o septini nuteisti 25 
metams prie sunkiųjų dar
bų. Jie vadinasi: W. H. 
Treseler, R. A. Carlson, Carl 
W. Johnson, Alex W. Carl
son, Forris Kamman ir 
Niklaus Ungar.

Brooms ir Treseler gimę 
Amerikoj, kiti gi švedai, tik 
turėjo pirmąsias popieras.

AMERIKOS KARĖS MI- 
NISTERIS FRONTE.

Associated Press žinių a- 
gentura gavo iš Paryžiaus 
pranešimą, kad Francuzijos 
uostan atplaukė Amerikos 
karės ministeris Baker. Jo 
tikslas esąs aplankyti Ame
rikos kareivių kvaterą te
nai. Jis išplaukė iš Ameri
kos apie 27.vasario.

NAUDA JR NUOSTOLIAI 
Iš ANGLIES TAUPYMO.

Siįrjįhktos generališkam 
geležinkelių direktoriui 
skaitlinės parodo, kad per 
penkias anglies taupy
mo dienas New York o mies
te sutaupyta anglies už $31,- 
•500,395. Tuo tarpu gi per 
tas penkias dienas darbinin
kai neteko $357,498,000 al
gų, o pramonė turėjo nuos
tolių daugiau kaip $1,000,- 
000,000.

. Per 18 didesnių miestų 
anglies sutaupyta už $137,- 
000,000, o darbininkai nete
ko $1,221,415,000 algos. Fab
rikantų gi nuostoliai viršija 
$3,000,000,000. Abelnai i- 
mant, ant kiekvieno $1 ver
tės sutaupytos anglies dar
bininkai neteko $9, o fabri
kantai $23.

("New York Times.")

I

30 METŲ KALĖJIMO Už 
NAIKINIMĄ KARINĖS 

MEDEGOS.
Žemesnysis kongreso bu

tas priėmė Webbo bilių, kad 
už naikinimą karinės mede- 
gos Amerikoj priešininkai 
butų baudžiami po 30 metų 
kalėjimo ir $10,000 pinigais.

13,000,000 BUŠELIŲ BUL
VIŲ PŲVA.

Visuomenės apsaugos ko
misija praneša, kad šiauri
nėj Minnesotoj dabar yra 
supilta 13,000,000 bušelių 
bulvių ir jeigu nebus vagonų 
išvežti jas ant rinkų, tai vi
sos supus.

LEWISTONE IŠDEGĖ 
VISAS BLOKAS.

Ant Lincoln st., Lewisto- 
ne, Me., 8 kovo naktį sudegė 
visas taip vadinamas Pro- 
vost Blokas. Nuostoliai ap
skaitomi į $75,000.

NORI IŠKELTI "LUSI- 
TANIJĄ."

Iš Londono pranešama, 
kad ekspertai daro pienus 
"Lusitanijai ’ iškelti, kuri 
guli an, jūrių dugno 306 pė
dų rylumoje.

True translation filed with the post- True translation filed with the 
master at Boston, Mass., on March
13, 1918, as reątiired by the Act of
October 6, 1917.

Wilson8s išreiškia
Rusijai simpatiją?

PREZIDENTO NUSIŲS
TA TELEGRAMA RU

SŲ KONGRESUI.
Prezidentas Wilsonas nu

siuntė užuojautos telegramą 
generališkam. Amerikos 
konsuliui Maskvoj, kad šis 
perduotų ją Rusijos Sovietų 
Kongresui. Telegrama 
skamba taip:

Ar negaliu aš pasinaudo
ti Sovietų Kongreso susirin
kimu, kad išreiškus užuo
jautą, kurią Amerikos žmo
nės jaučia Rusijos žmonėms 
šiuo laiku, kuomet Vokie
tijos spėkos pradėjo veržtis 
su tikslu pertraukti ir už
gniaužti visą kovą už laisvę, 
o Rusijos troškimus pakeis
ti Vokietijos tikslais. Nors 
ant nelaimės Suvienytų Val
stijų valdžia dabar negali 
suteikti Rusijai jokios tie
sioginės ir pasekmingos pa
geltos, kokią ji norėtų su
teikti, aš vienok per šį Kon
gresą užtikrinu Rusijos 
žmones, kad ji naudosis 
kiekviena proga/kad užtik
rinus Rusijai ir vėl pilną 
suverenitetą ir neprigulmy- 
bę jos naminiuose reikaluo
se, kaip lygiai ir pilną su
grąžinimą jai didžiosios ro
lės Europos ir nauojo pa
saulio gyvenime. Suvieny
tų Valstijų žmonės yra visa 
savo širdimi su Rusijos 
žmonėmis, kurie stengiasi 
ant visados pasiliuosuoti 
nuo autokratiškos valdžios 
ir būti ponais patįs savo gy
venimo.

(Pasirašęs) 
Woodrow Wilson.

TŪKSTANČIAI ŽMONIŲ 
STOJA Už MOONEY.
Visos Amerikos darbinin- 

jkai sujudo ginti Mooney, 
kurį San Franciscos kapi
talistai nori pakarti už su
organizavimą tenai gatve- 
karių streiko. Galingą pro
testo balsą prieš pasikėsini
mą ant šito žmogaus gyvas
ties pakėlė pereitoj subatoj 
tūkstančiai organizuotų 
darbininkų New Yorke. 
Protestuoja taip pat Bosto
no ir kitų miestų proleta
riatas, o San Franciscoj ir 
apielinkėj rengiamas visuo
tinas streikas, jeigu kapita
listai drįstų šitą darbininkų 
vadą nužudyti.

VOKIEČIAI ĮSUPO FIN- 
LIANDIJOJ.

Iš Stokholmo pranešama, 
kad Finų uosto Abo apielin- 
kėj, ties Alandų salomis, 100 
mylių Į vakarus nuo Helsin- 
gforso, išlipo 2,000 vokiečių 
pėstininkų su artilerija. Ofi- 
cialio patvirtinimo šitos ži
nios tečiaus nėra.

Kelios dienos atgal žinia 
iš Stokholmo sakė, kad du 
vokiečių kariški laivai išso
dino ant Alandų salos 2,000 
kareivių ir 300 arklių.

Portland, Me.— Pereitoj 
sąvaitėj čia sudegė vietos 
laikraščio T ress" spaustu 
vė.

. meu wili> me DOSt-
niaster at Boston, Mass., on March 
13, 1918, as reąuired by the Act of
October 6, 1917.

RUMUNIJA SUSITAIKĖ 
SU RUSIJA.

Londone gauta oficialis 
rusų pranešimas, kad tarp 
Rumunijos ir Rusijos įvyko 
jau taika. Rumunija priža
da pasitraukti iš Besarabi
jos į du mėnesiu. Evakuo
tas vietas užims rusų kariu- 
menė. Vietos valdžia bus 
pavesta vietinėms valdymo- 
si organizacijoms. Kiekvie
nam miestely bus suorgani
zuota vietos žmonių milici
ja tvarkai ir ramybei dabot. 
Visi areštuoti Rumunijoj 
rusai, tų tarpe ir politiški 
prasikaltėliai, bus paliuo- 
suoti. Rumunija turės teisę 
palikti savo kareivių Besara 
bijo j gyvenantiems tenai 
rumunams ir jų turtams 
saugot.

Kivirčiai tarp Rusijos ir 
Rumunijos tęsėsi kelis mė
nesius ir tarp buvusių pirma 
sąjungininkų ištiko net keli 
mūšiai. Rumunijos kariu- 
menė nuginklavo rusų ka
reivius, kurie nuo karės bu
vo tenai pasilikę, sakydama, 
kad rusai plėšią Rumunijos 
kaimus. Negana to, Rumu
nija pasiuntė savo kariume- 
nę Besarabijon, rusų pro- 
vincijon, kuri yra rumunų 
apgyventa. Rusai kelis 
kartus bandė rumunus iš
vyti, bet nepasisekė. Kelios 
sąvaitės atgal jie buvo iš
leidę Įsakymą net Rumuni
jos karaliui areštuoti.

Finų buržuazija 
susitaikė su kaizeriu

AIRIJOJ VĖL PRASIDE
DA REVOLIUCIJA.
Anglija siunčia kas diena 

vis daugiau kariumenės Ai- 
rijon revoliucionieriams 
nalšinti, kurių skaičius ir-gi 
kas diena auga vis didesnis. 
Clare, Sligo, Roscommon ir 
Mayo pavietuose jau nežiū
rima įstatymo prieš susirin
kimus ir policija negali mi
nių suvaldytu Kad supara- 
ližavus kariumės judėjimą, 
revoliucionieriai kapoja te
legrafo vielas, o ant kelių 
verčia medžius. Airijos res
publikos vardu kas diena 
užimama farmos.

Airijoj yra jau 50,000 an
glų kariumenės revoliucijai 
malšinti ir da 50,000 karei
vių esą siunčiama. Vien tik 
ginklų stoka neleidžia kilti 
atvirai revoliucijai.

Anglijos maisto kontrole
rius išleido įsakymą konfis
kuoti visą maistą Airijoj, 
bet tas įsakymas laužomas 
atvirai. Ginkluoti būriai

į atiminėja kiaules, kurios 
turi būt siunčiamos Angli- 
įon, ir atiduoda jas bėdi
niems žmonėms.

Sinn Feinai paėmė jau 
Kiltamagh miestą Mayo pa
viete ir paskelbė visuotiną 
revoliucionierių mobilizaci- 
ią. Mieste liuosanoriai mo
kinami kariško meno ir nie
kas be Sinn Fein organiza
cijos leidimo negali iš miesto 
išvažiuoti.

Berlynas paskelbė oficia
liai, kad tarp Vokietijos ir j 
"Finliandijos" įvyko jau 
taikos sutartis. "Finliandi- 
ja" prižadanti jokiai valsty
bei neužleisti savo žemės 
nei pripažinti jokių teisių 
be Vokietijos sutikimo. Vo-| 
kietija gi prižadanti pasis-, 
tengti, kad Finliandijos ne-Į 
prigulmvbę pripažintų vi
sos valstybės.

Tečiaus manoma, kad ši
tą taiką padarė su kaizeriu 
ne Finliandija, o tik Finlian
dijos buržuazija, kuri kon
troliuoja nedidelę Finlian
dijos dalį. Finliandijos di
džiuma šiuomi laiku yra re
voliucionierių kontroliuo
jama.

Reikia pasakyti, kad Fin
liandijos buržuazija ir pasi
kvietė Vokietiją Finliandi-, 
jon, kad padėtų jai revoliu
cionierius nuveikti.
RUSAIBUVO GIN KLU 

PRIVERSTI PASIRAŠYTI 
PO TAIKOS IŠLYGOM.
Sugrįžęs Petrpgradan iš 

Lietuvos Brastos rusų tai
kos delegatas Aleksiejev pa
sakė, kad rusai buvo ginklu 
priversti pasirašyti po vo
kiečių išlygomis. Jis paaiš
kino, kad dabartinės vokie
čių išlygos jau skiriasi nuo 
pirmųjų, kurias vokiečiai 
buvo pastatę 21 vasario. Su- 
lyg dabartinių išlygų rusai 
jau turi atiduoti turkams 
Batumo. Karšo ir Karaban- 
do apskritus ant Kaukazo. 
Aleksiejevas išreiškė nuo
monę, kad tokia taika nega
les ilgai gyvuoti.

Vokiečiai sušaudė
200 Revoliucionierių.

Rusija gali atsilyginti; laiko 
160 vokiečių baronų 

užstovais.
Pabėgėliai iš Estonijos 

atnešė į Smolnajį Institutą 
žinių, kad Jurjeve vokiečiai 
pakorė ir sušaudė 200 rusų 
piliečių. Vaikų ir moterų 
kunus vokiečiai sumetę į 
upę. t

Trockis pranešęs vokiečių 
valdininkams Estonijoj, 
kad jeigu jie ir toliaus taip 
elgsis, tai rusai nužudys 160 
vokiškų baronų, kuriuos, jie 
laiko netoli Pskov o užsto- 

•vais.

True translation filed with the post-master at Boston, Mass., on March 
13, 1918, as reąuired by the Act of October 6, 1917.

MASKVOJ ATSIDARĖ VISUOTINAS 
DARBININKŲ ir KAREIVIŲ SEIMAS

RUSŲ VALDŽIA KRAUS
TOSI Iš PETROGRADO.

Kuomet Petrogradas 
kantriai laukia, ką Karei
vių ir Darbininkų Kongre
sas Maskvoj nutars daryti 
su vokiečių išlygomis, tai 
rusų valdžios archyvai jau 
kraustomi iš Petrogrado 
laukan. Laivyno ministe
rija keliasi į Nižnį Novgo
rodą, o vidaus dalykų mi
nisterija kraustosi į Mas
kvą. Minios žmonių taip
gi jieško būdų išvažiuoti iš 
Petrogrado, bet paprastas 
traukinių judėjimas likos 
suspenduotas, :o specialių 
traukinių sunkų gauti. Ne
girdėtos kainos yra moka
mos už važes, kuomet tūk
stančiai žmonių traukia 
vieškeliais ir geležinkeliais 
pėsti.

Suvažiavimas turės užgirti 
arba atmesti padarytą Lie

tuvos Brastoj taiką.
Padaryta Lietuvos Bras

toj taika tarp Vokietijos ir 
Rusijos atstovų da nieko ne
reiškia, pakol jos neužgis 
Visuotinas Rusijos Sovietų 
Kongresas, šitas Kongre
sas atsidarė Maskvoj 12 ko
vo ir jis turės vokiečių išly
gas priimti, arba atmestu

Rusijos padėjimas labai 
keblus, nes ir tie, kurie sa
ko, kad Lietuvos Brastos 
taika turi būt užgirta, yra 
tos nuomonės, kad šita taika 
nebus tikra.

Leninas mano, kad Rusi
jai reikia laiko pasilsėti 
ir susitvarkyti, kad tada 
ji galėtų stoti į kovą iš nau
jo. Su juo sutinka ir didžiu
ma bolševikų. Tečiaus yra 
labai stipri frakcija, kuri 
Lietuvos Brastos sutarčiai 
griežtai priešinga ir reika
lauja pradėti prieš vokie
čius karę. Ir sakoma, kad 
galimas daiktas, jog šita 
frakcija paims Maskvos 
Kongrese viršų. Bolševikai 
yra pasidaliję. Viena jų da
lis pritaria Leninui, kita gi 
eina su kairiaisiais social- 
revoliucionieriais ir stovi už 
karės tęsimą.

Bolševikų organas "Prav- 
da” pritaria Lenino pozici
jai ir sako:

"Junkerizmas su pasidid
žiavimu iškėlė savo reakcio
nierišką vėliavą ir tikisi su
naikinti revoliuciją, o su
grąžinti buržuazijos viešpa
tavimą. Jeigu Rusija da
bar pradėtų kontr-ofensy- 
vą, tai junkeriams butų ge
ras pasiteisinimas už sunai
kinimą revoliucijos.

"Taika yra nelaiminga,bet 
tai nesvarbu, nes kova prieš 
imperialializmą tęsiama ki
tokioj formoj."

Tuo tarpu "Novaja Žizn", 
tarptautinių social-revoliu- 
cionierių organas, reikalau
ja "šventos karės" prieš už
puolikus.
LENINAŠ~PRAšALINO 

TROCKJ?
Pereitoj sąvaitėj paskly

do žinia, kad Trockis rezig
navo. Bet vėlesnės žinios 
atėjusios per Londoną sa
ko, kad Trockis nerezigna 
vęs, bet Leninas prašalinęs 
ji iš užsienio ministerio vie
tos, nes Trockis nenorėjęs 
sutikti su Leninu dėl vokie
čių taikos išlygų. Trockis, 
sakoma, laikosi tos nuomo
nės, kad prie tos taikos Ru
sija yra priversta spėka, o 
joks "įstatymas nepripažįsta 
prižado pildytinu, kuomet 
tas prižadas padarytas po 
prievarta. Todėl Trockis 
sako, kad Rusijos pareiga 
yra Vokietijos išlygas at
mesti, o pradėti karę, jeigu 
jau nekitokią. tai bent ma
žais būreliais.

TURKAI GIRIASI PASI
SEKIMU PALESTINOJ.
Londone gautas oficialis 

turkų pranešimas, kuris sa
ko, kad "Palestinos fronte 
priešininkas likos nuvary
tas atgal iki Kajaro."



i KELEIVIS.

APŽVALGA O
KLERIKALU VEIDMAI
NYSTĖ IŠĖJO AIKŠTĖN.

Pagalios musų klerikalai 
(kunigai ir jų pakalikai) vie 
šai per savo organą prisipa
žino, kad jie begėdiškai vei
dmainiavo, kuomet kalbė
jo, kad jie nori laisvos Lie
tuvos.

Per savo organą „Drau
gą” jie dabar aiškiai pasi
sakė užgirią vyskupo Ka
revičiaus nešvaria politiką 
ir jau džiaugiasi, kad ji 
„padarė Įtekmę” i kaizerio 
valdžią. Tik klausykit, kaip 
musų kunigu laikraštis ra
šo:

"Šiandieną pranešame labai 
svarbią žinią, kad vokiečių ka
talikų partijos centro vadas 
Erzbergeris stovis už Lietuvos 
neprigulmybę ir, žinoma, kaipo 
vokietys, už amžinus ryšius 
Lietuvos su Vokietija. Centras 
tai stipriausioji’Vokietijos par
tija. Pasirodo, kad Vyskupo 
Karevičiaus buvo padaryta di
delė įtekmė į vokiečių valdžią ir 
visuomenę."
Reiškia, ačiū Dievui, vys

kupo Karevičiaus pienui pri
taria ir Vokietijos klerikalų 
lyderis. Šitas kaizerio išti
kimas tarnas irgi "už amži
nus ryšius Lietuvos su Vo
kietija.” Ir tas yra „labai 
svarbi žinia” musų klerika
lams.

Taigi, išlindo yla iš maišo 
Pasirodė tikras klerikalų 
veidas. Ir tas labai gerai 
Dabar lietuviai bent žinos, 
kuomi yra jų kunigai. Jie 
patįs išrašė sau paliudymą, 
kad jie yra I ietuvos laisvės 
neprieteliai.

LAISVAMANIŲ ĮTEKMĖ 
Į TIKINČIUOSIUS.

Katrų pozicja teisinges
nė ir argumentai stipresni 
—katalikų ar laisvamanių?

Įdomų straipsni tuo klau
simu rašo vienam klerikalu 
organe p. Uosis. Iš "ščyros” 
širdies jis prirodinėja, kad 
kur tik katalikai su laisva
maniais susiduria, viršus vi
suomet būna laisvamanių. 
Jis rašo:

"Tie, kurie tėmija santikius 
tikinčiųjų žmonių su laisvama
niais—vis viena ar tai privati
niame gyvenime, ar viešame 
veikime—bus, be abejo pašte 
bėję vieną Įdomų apsireiškimą: 
kur tik susieidavo Į bendrą gy
venimą ar veikimą tikintieji 
žmonės su netikinčiais—neti
kėliai beveik visuomet turėda
vo didesnę Įtekmę i tikinčiuo
sius, negu tikintieji Į netikin 
čius.

"Musų gyvenimas pilnas tam 
pavyzdžių.

"Susituokia bedievis su gi
liai tikinčia mergina—dažniau 
šia tam bedieviui pasiseka at
šaldyti Tikėjime savo žmoną 
kuri kartais ingija net fanatiš
kos neapykantos Į tikėjimą 
bažnyčią, kunigus.

"Katalikiškoj šeimynoj apsi
gyvenęs bedievis burdingieri. 
—dažniausia ne jis sukatalikės 
bet toji šeimyna subedievės.’’

Kodėl taip yra? Todėl, 
kad tikintieji neturi argu
mentų savo pusei apginti, 
kad jų pozicija silpnesnė. Tą 
supranta ir pats Uosis, to
dėl jis sako katalikams: 
”Bukite gudrus, kaip žal- 
ciai !

Šitą tiesos galybę, kuri 
naikina prietarus kaip pa
vasario saulė žiemos sniegą 
ir iš tikinčiųjų daro "bedie
vius,” p. Uosis vadina „tam
siąja dvasia.” Sako:

"Tamsioji dvasia šiais lai
kais ypač žymiai praplėtė savo 
veikimo ir Įtekmės sritį: ji pa
vergė sau didžiumą-' spaudos, 
pajungė sau daugelį blogos va; 
lios mokslininkų—kovai prieš 
Kristų ir Jojo dvasią, Įkinkė į 
savo vežimą daugelį slaptų ir 
viešų, stiprių, skaitlingu ir 

turtingų organizacijų, Įsivieš
patavo politikoje ir diplomati
joj. Įlindo Į širdis beveik visų 
turčių, užvaldė daugelio darbi
ninkų varguolių širdis, užgraji- 
jusi ant opiausių darbo žmo
gaus stygų—ir. dėjai kas liud- 
nausia—apipainiojo net ne vie
no silpnesnio Dievo tarno—ku
nigo širdį."
Vadinas, jau ir kunigų 

tarpe yra daug bedievių. 
Kad daug "dvasiškų tėvelių” 
netiki i Dievą, o vien tik biz
nį iš tikėjimo daro, tai mes 
senai jau žinojome, tik die
vobaimingi žmonės vis neno
rėjo tam tikėti. Dabargi ir 
karščiausi katalikai negalės 
tame abejoti, nes prie to pri
sipažino p. Uosis, kuris ir 
pats yra kunigas ir gerai 
savo ”konfratrus” pažįsta.

CHICAGIEčLAI Už VI
SUOTINĄ DARBININKŲ 

SEIMĄ.
Pereitam "Keleivio” nu

mery jau rašėm, kad 3 ko
vo Čhicagoje turėjo Įvykti 
Chicagos apskričio lietuvių; 
draugijų atstovų konferen
cija. "Naujienos” dabar 
>raneša, kad šita konferen
cija įvyko ir—

"Nežiūrint to, kad ji buvo 
sumanyta ir surengta labai u- 
mu laiku, ji buvo skaitlinga de
legatais, vaisinga savo darbais 
ir rimta savo upu ir turiniu, ši 
Konferencija suartino Chica
gos ir apielinkių darbininkų vei
kėjus ir išrišo eilę svarbių die
nos klausimų.

"Konferencija visai nesvars
tė atžagareivių seimo klausimo. 

. Vietoje to, ji viebalsiai išreiškė 
pageidavimą, kad Amerikos 
lietuviai darbininkai padarytų 
savo seimą."

Be to, konfenrencija da 
.tradusi reikalinga Įsteigt 
sietuvos Laisvės Fondą.

Apie šitą sumanymą kon- 
erencijos protokole ran- 
lam šitokį paaiškinimą: 

"Duodama sumanymas Įstei
gti Lietuvos Laisvės Fondą. Iš 
diskusijų betgi paaiškėja, kad 
ši Konferencija, reprezentuo
janti vieną tik tam tikrą ap
skritį, negali kurti Įstaigos vi
sai Amerikai. Ji gali tik Įsteigti 
fondą prie Amerikos Lietuvių 
darbininkų Tarybos laikinai, iki 
tam tikra Amerikos lietuvių vi
suomeninė Įstaiga galėtų jį pa
imti.

"Galų gale nutariama: Įs
teigti Lietuvos Laisvės Fondą, 
kurs tuo tarpu turi būt Ameri
kos Lietuvių Darbininkų Tary
bos Laikinojo Komiteto globoj, 
bet kuris paskui butų pavestas 
tokiai Įstaigai, kurią Įsteigs vi
suotinas Amerikos lietuvių dar
bininkų kongresas.

"Konferencija paveda Ame
rikos Lietuvių Darbininkų Ta
rybos Komitetui sutaisyti tai
sykles, kuriomis Lietuvos Lais
vės Fondas turės tvarkytis, ir 
paskelbti tai lietuvių spaudoje.

"Priimta sumanymas, kad 
Konferencija čia jau duotų Lie
tuvos Laisvės Fondui pradžią. 
Padarius kolektą. Fondui su
rinkta $48.75.”
Delei Visuotino Amerikos 

Lietuvių Darbininkų Seimo 
conferencija priėmė šitokį 
nešimą:

"Konferencija pritaria idėjai 
šaukti visuotiną Amerikos lie
tuvių darbininkų seimą, susi
tarus su kitų kolonijų darbinin
kų organizacijomis.

"Rezoliucijų Komisijai pa
vesta sutaisyti tam tikrą dar
bininkų seimo reikalų rezoliu
ciją.”
Konferencijoj buvo atsto

vaujama 63 organizacijos, 
turinčios 15,000 narių.

KAIP JIE VEIDMAI
NIAUJA.

"Naujienos” perspėja lie
tuvių visuomenę nuo veid
mainingos kleriklų politikos. 
Jos rašo:

"Prispirti prie sienos, kleri
kalai toliaus vis labiaus grie
biasi suktų priemonių, kad 
žmonės nepermatytų jų politi
kos. Vieną dieną jie gina mo
narchijos steigėjus Lietuvoje, 
kitą dieną jie 'reikalauja’ res
publikos: vieną dieną jie giria 
tuos, kurie nori amžinais ry
šiais sujungti Lietuvą su Vo
kietija, kitą dieną jie protestuo
ja prieš Lietuvos prijungimą 
prie Vokietijos; vieną dieną jie 
džiaugiasi tokia Lietuvos 'lais
ve,’ kuri duos progos Vokieti
jai ekonomiškai išnaudot Lietu
vą, kitą dieną jie šneka apie vi
siški:} Lietuvos neprigulmybę; 
vieną dieną jie stoja už Kerevi- 
čių. kuris daro pragaištingas 
Lietuvai sutartis su kaizerio 
valdžia, kitą dieną jie prašo 
Suv. Valstijų apgynimo nuo 
kaizerio.

"šitaip veidmainiaudami ir 
mėtydami savo pėdas, klerika
lai tikisi apdumsią savo pasekė
jų akis ir nuvesią juos Į Kare
vičių ir Erzbergerių glėbį.

"Mes todėl patariame darbi
ninkams akyvai sekti klerikalų 
politiką. Įsidėmėkite ypatingai 
tą, kad klerikalai savo laikraš
čiuose ir rezoliucijose užtyli 
svarbiausi dalyką, kuris yra 
reikalingas Lietuvos laisvei: 
Lietuves teisę nuspręst savo li
kimą. Jie nori, kad visokie dip
lomatai’ nuspręstų Lietuvos 
ateiti, o ne jos žmonės."

NESISEKA.
Tūlas "bolševikas” vėl už

sipuola "Laisvėj” ant "Ke
leivio". Jis kritikuoja musų 
'aikraštį už tai, kad jame 
buvo kada tai pasakyta, jog 
Rusijos bolševikų "takti
ka prie gyvenimo nepritai
koma.”

Bet kuomet tas žmogus 
knisasi po seną laikrašti ir 
nori prirodvt, kad toks pa
sakymas apie bolševikus y- 
ra didžiausia herezija, tai 
•ram pačiam ‘ Laisvės” nu
meryje kitoj vietoj rašo
ma:

”Drg. L. Trockis sakė, kad 
vokiečiai neišdrįs ant Rusijos 
užpulti, nes Rusijos moralė 
spėka drūtesnė, negu vokiečių' 
fyziška spėka. Pasirodė, kad 
tai buvo klaidinga ir klaidi
nanti šneka.”
Čia jau truputį daugiau 

orieš bolševikus pasakyta, 
negu "Keleivy." Kuomet 
musų laikrašty buvo išsi
reikšta, kad bolševikai tik 
netinkamos taktikos laiko
si, tai "Laisvė" nurodo, kad 
įų vadas savo šnekomis net 
ir žmones klaidina. Taigi 
"Keleivį" kritikuoti musų 
oponentams labai nesiseka.

SEIMAS NE VISUOTI
NAS. UŽTAI PROTESTAS 
PRIEŠ JĮ VISUOTINAS.
Rašydamos apie New Yor- 

ko seimą, kurį klerikalai no- 
rejo pavadinti "visuotinu," 
"Naujienos" sako:

"Nuo dalyvavimo seime grie
žtai atsisakė socialistai.

"Atsisakė nuo jo ir pažan
gioji vidurinės srovės dalis.

"Atsisakė ir didelė didžiuma 
hepartyvių draugijų ir organi
zacijų.

"New Yorko seimas tuo bu
du bus tikroje to žodžio pras
mėje atžagareivių seimas.

"Bet butų klaida manyt, kad 
jam visai trūksta 'visuotinu
mo’ pobūdžio. Nors plačioji vi
suomenė nedalyvaus jame, bet 
užtai ji gana aiškiai išreiškė a- 
pie jį savo nuomonę.

"Atžagareivių šaukiamas 
seimas iššaukė Amerikos lie
tuvių kolonijose visuotiną pro
testą—protestą prieš tai, kad 
atžagareiviai drįsta šaukt sei
mą, nepasitarę su visuomene; 
protestą prieš tai, kad jie keti
na tame seimą kalbėt visų lie
tuvių vardu; protestą prieš at
žagareivių mėginimą pasista
tyt lietuvių visuomenės vadais.

"Prieš seimą ir jo rengėjus 
užprotestavo Chicagos Lietu
vių Darbininkų Tarybos konfe
rencija, atstovavusi netoli 90 
draugijų.

"Užprotestavo 13 progresy
vių draugijų konferencija Pitt- 
sburgh’e.

"Užprotestavo didžiojo New- 
Yorko Draugijų Sąryšio konfe
rencija, kuripje dalyvavo 46 de
legatai nuol4 organizacijų, tu
rinčių apie 6,000 narių.

"Užprotestavo Naujosios 
Anglijos tautininkų veikėjų su
važiavimas Lavvrence, Mass.

"Užprotestavo keturios tau
tinės draugijos Clevelande.

"Užprotestavo masiniai susi
rinkimai Worcesteryje, Mass., 
Kensington, 111., ir kitur.

"Užprotestavo So. Manches- 
terio, Mass. 5 draugijų Įgalio
tinių susirinkimas ir Haverhi- 
llio Lietuvos šelpimo Komite
tas, atstovaująs visas vietines 
draugijas.

"Užprotestavo Bostono rub- 
siuvių unijos susirinkimas.

"Ir tt. ir tt.
"Kaip matote, visa, kas yra 

gyva ir pažangu musų visuome 
nėję, kelia savo balsą prieš tą 
atžagareivių seimą ir jo ren
gėjus.

"Jeigu tad šis seimas nebus 
visuotinas pagal žmonių daly
vavimą jame, tai jisai bus vi
suotinas pagal žmonių pasiprie
šinimą jam.

"Tai yra vienir.teiė garbė, 
kurios jisai užsipelno.”

O tečiaus matysite, kaip 
klerikalai sakys, kad jų mi
tinge buvo atstovaujami 
"visi Amerikos lietuviai.”
True translątion fiied with the post- 
mgster at Boston, Mass., on Mareh 
13, 1918, as reęuired by the Act of
October 6, 1917.

AR IŠLAIKYS BOLŠE
VIKAI?

Bolševikų padėjimas ne
paprastai sunkus. IŠ vienos 
rasės prieš juos eina kaize- 
•io pulkai. Iš kitos pusės 
sąjungininkai siunčia prieš 
juos Japoniją. Namie prieš 
juos eina savo buržuazija su 
‘baltomis gvardijomis.” Ne
gana to, juos atakuoja da 
ir revoliucinės srovės. Štai 
Petrograde Vidurinių socia- 
:istų ”Dien," kaip jį cituoja 
"Literary Digiest,” rašo:

"Didelė katastrofa užgriuvo 
ant mus. Visa Rusija likos ati
duota pasaulio imperializmui. 
Nuo dabar Rusija gali būt 
kiekvienos valstybės imperia
listų auka. Ji virsta dirva e- 
konomiškiems plėšimams vi
siems. kas tik mokės apsuk
riau išnaudoti Rusijos darbi
ninkus. Rusija dabar virsta 
stačiai Europos imperialistų 
kolonija ir savitarpinio jų gin
čo kaulu, kuris bus naju šalti
niu Artimųjų Rytų kivir
čams.”
Net Petrogrado "Dielo 

Naroda,” kurį veda social- 
revoliucionierius černovas, 
sako:

”Jeigu bolševikų pienus ga
lima butų Įgyvendinti, tai tas 
reikštų nei daugiau, nei ma
žiau, kaip tik atidavimą Ru
sijos Vokietijai ir Austrijai ir 
Įsteigimą prūsiško junkerizmo 
visoj Europoj... Mes daug ko 
tikėjomės iš Lenino ir Trockio, 
bet prisipažįstam, kad tokios 
atviros išdavystės, tokio ciniš
ko pardavimo Rusijos reikalų, 
tokios atviros paniekos milio- 
nams Rusijos gyvasčių, kurias 
musų liaudis paaukavo per tris 
pastaruosius karės metus—to 
mes iš jų nesitikėjome. Iki šiol 
mes manėme, kad Leninas ir 
Trockis buvo ištikimi rusai.”
Panašių apkaltinimų ant 

bolševikų meta ir populiaris 
socialistų darbiečių laikraš
tis "Rabočaja Gazeta,” kuri 
sako:

"bolševikai sunaikino pas
kutini Rusijos atsispirimo jie- 
gos skutą. Tai yra neabejoti
nas jų nuopelnas, bet garbin
gos taikos jie mums nepada
rė ir negali padaryt."

Rusai pradedą žiūrėti į 
Trockio padarytą taiką su 
nepasitenkinimu ir kas die
ną pradedą vis daugiau bol
ševikams priešintis, kurių 
viešpatavimas jiems išro- 
dąs jau nebeilgas. Netik 
kraštutiniai dešinieji socia
listai pradedą veikti išvien 

(su kadetais, bet ir karščiau
si Lenino šalininkai prade
dą jį apleisti. Pavyzdžiui, 
Maksimo Gorkio laikraštis 
"Novaja Žizn," kuri pirma 
buvusi didžiausia bolševikų 
taktikos rėmėja, dabar ra
šanti :

"Leninas—kuris, nežiūrint 
revoliucinės savo praeities, y- 
ra typiškas Rusijos bajoras— 
mano, kad jis gali pakinkyti 
visą Rusijos liaudį i toki žiau
rų eksperimentą, kuriam iškal
no jau lemta nenusisekti. Jis 
pasiryžęs paaukauti desėtkus 
tūkstančių gyvasčių išbandy
mui savo idėjos apie valdžią. 
Ir visa to tragedija negąsdina 
nei to dogmos vergo, nei jo 
draugu, kurie iš kitos pusės v- 
ra vėl jo vergais."
Dar kitas Petrogrado soc- 

alistų laikraštis, "Narodno- 
je Slovo,” rašydamas apie 
kariniai-revoliucinį komite
tą, arba koks turėtų būt ru
sų karės departamentas, ra
šo taip:

"Bolševikai... laiko vidujinę 
savo organizaciją tamsoje. 
Niekas nežino, kas yra kari- 
niai-revoliucijinio komiteto 
nariai, kas praktiškai valdo 
Rusiją. Tiktai vienas narys, 
tūlas Antonovas, yra žinomas 
visuomenei, bet ir tai tik iš 
vardo. Niekas dagi nežino, ar 
tas jo vardas yra tikras, ar 
pasisavintas. Taipgi yra sa 
koma, kad kitas vadovaująs 
narys esąs koks tai Spiro, kur; 
’Den' savo špaltose andai pla
čiai aprašė kaipo teismo pa 
smerktąjį šelmį. Apie kitus gi 
komiteto narius eina skanda- 
liškiausių paskalų. Kaikurie 
sako, kad komiteto štabas su
sidedąs iš senų caro žandaru ir 
ochrannikų. Kiti gi tvirtina, 
kad vyriausi komiteto vadai 
esą vokiečių oficieriai. kurie 
visą judėjimą vedą kaizerio 
naudai.”
Taip kalba apie bolševi

kus revoliucinė rusų spauda. 
Nėra abejonės, daug ji per
deda. nes su bolševikų takti
ka ji nesutinka. Bet jeigu 
revoliucinis Rusijos elemen
tas bolševikams taip priešin
gas. tai klausimas kįla: ar 
galės bolševikai išlaikyti?

True translation fiied with the post- 
naster at Boston, Mass., on ?.larch 
13, 1918, as recuired by the Act of
October 6, 1917.

RAGINA VOKIETIJOS 
DARBININKUS SUKILTI 

PRIEŠ JUNKERIUS.
Pirmeiviškos jiegos Ame

rikoj nesiliauja veikę, kad 
iššaukus Vokietijoj proleta
riato revoliuciją. Pastangos 
šituo atveju daromos laikas 
nuo laiko įvairių organiza
cijų.

Socialistų ir kairiųjų 
draugijų konferencijos 16 ir 
17 vasario New Yorke iš- 
rinktasai komitetas parašė 
anądien tiesioginį atsišauki
mą į Vokietijos darbininkus, 
ragindamas juos, kad jie su
kiltų, nuverstų militarizmą 
namie ir tuo budu padarytų 
karei galą ir neduotų Rusi
jos darbininkų valdžią su
triuškinti. Dabar daromos 
pastangos, kad šitą atsišau
kimą persiuntus Vokietijos 
darbininkams. Jis skamba 
taip:

"Vokietijos darbininkams: 
"Nacionalė Amerikos so

cialistų ir kairiųjų organi
zacijų konferencija, repre
zentuojanti 27 valstijų dar
bininkus, ragina Vokietijos 
darbininkus, socialistus ir 
radikalus pasipriešinti im- 
perialistiškai karei ir neiti 
prieš Rusijos demokratiją. 
Pasaulio proletariatas šian
dien turi sekti paskui Rusi
ją ir semti iš jos įkvėpimą. 
Rodei darbininkai turėtų 
skersti darbininkus? Kiek
vienoj šaly socialistų judėji
mas gali atlikti didelį darbą 
sau ir žmonijai, griaudamas 
namie imperializmą. Prieš 
Vokietijos demokratiją da- 
dar stovi istoriška proga. 
Jums atėjo laikas veikti. 
Pradėkit tuo jaus!”

Skaitytojii Pastabos
Kuomet "Keleivis” per

spausdino iš rusų laikraščio 
surašą šnipų, kurie buvo 
susekti Lenino partijoj, tai 
tūlas Wh.ite Rose pakėlė 
"Laisvėj” didžiausi riksmą, 
kad "Keleivis” "šmeižia” 
bolševikus. Bet kuomet ir 
"Laisvės” redakcija pasakė, 
kad bolševikų frakcijoj bu
vo daug šnipų, tai tas Rose 
dabar atsako: "žinau ir be 
iusn. kad kairesnėj partijoj 
visuomet daugiau šnipai 
skverbiasi.”

Can vou beat it?

Tūli žmonės piestu stoja 
prieš tą teoriją, kad "žmo
gus paeina nuo beždžionės.” 
Ištikrųjų gi čia nėra jokio 
reikalo prieš tai protestuoti. 
Ar žmogus paeina iš bež
džionės, ar iš čiuožo, tas vi
rai nesvarbu ir nedaro jo
kiam katalikui gėdos. Tik 
šiandien žmogus neprivalo 
elgtis kaip beždžionė.

"Tik duok Dieve jam ilgą 
amželi.’” sako kunigų orga
nas "Draugas.” 0 ar žinot, 
kam jis to "ilgo amželio" 
prašo? Ogi Kauno vysku
pui Karevičiui, kuris nuva
žiavęs Berlynan prašė kai
zerio valdžios, kad ši pri
jungtų Lietuvą prie Vokie
tijos ir uždėtų ant jos "Die
vo pateptinį”—karalių.

Nereikia nusiminti, kad 
Lietuvą dabar užgriebė kai
zerio junkeriai. Neilgai kai
zeris viešpataus. Jis nueis 
■naikų skaldyt, taip kaip nu
ėjo caras, ir Lietuva bus 
laisva. Musų kunigų džiaug
smas, kad Lietuva jau "am
žinais ryšiais surišta su Vo
kietija," greitai pasibaigs.

Jei visi žmonės dirbtų 
naudingą darbą, tai pasauly 
nebūtų šiandien skurdo.

Prof. Gnaiba.

Vokiečių socialistų atsto
vas Vogtherr Reichstage 
anądien smerkdamas val
džios karinę politiką pasa
kė: "Pasižiūrėkite, ponai, ar 
esate padarę bent kokius 
moralius laimėjimus Lietu
voje? Lietuviai nori pasi
likt su Rusija, o ne su mu
mis.”—Kaizeris už argu
mentą prieš socialistus gali 
oastatyti vyskupą Karevi
čių ir jo šalininkus. S.

"Metodologijos daktaras" 
Ikun. .Maiiauskas neapsiėmė 
ori rodyt, kur yr£ pragaras 
ir velniai, nors socialistai 
jam'SI ,000 už tai siūlė. O 
prirodvt tą visai lengva. Ar 
norit žinoti, kur tokie "cu- 
dai” randasi? Kiekvienos 
davatkos pakaušyje.

Kuo-kuo, bet kataliku bū
ti, tai gerai. Gali padaryti 
ką tik nori, bet nueisi vely
kinėm duosi kunigui $6, pa
sakysi ką padarei, suduosi 
oats sau tris syk krūtinėn— 
ir tu jau švarus kaip snie
gas. Nagi pabandykit jus 
bedieviai taip lengvai nuo 
nuodėmių pasiliuosuoti!

Visokie tamsių žmonių 
prasimanyti ir garbinami 

i dievai man jau keistai išro- 
; do, bet jau tas iš tešlos pada
lytas ir iškeptas, o "gyvu 
dievu” vadinamas, tai tur
būt juokingiausis ir keis- 

ičiausis dalykas, kokį tik 
žmogus gali įsivaizdinti.

"Bijok tu Dievo!—bijok 
;tu Dievo!” katalikai gąsdi
na vieni kitus savo Dievu. 

į Bet ko čia, rodos, taip juo 
gąsdinti? Da mes nesam 
girdėję, kad Dievas butų 
•praryjąs kur žmogų; tuo 
tarpu žmogus labai tankiai 

{Dievą suvalgo. Taigi ne ka
talikai turėtų Dievo bijotis, 

į bet Dievas katalikų.
Jonas širšukas.

Mažas vaikas, tai 
vergas ir belaisvis.

Jeigu moterįs šianien- 
dien yra skaitomos belais
vėmis, tai ką jus sakysite 
apie mažus vaikus, kurie 
negali niekam nei pasiskųs
ti, nei protestuoti? Aš ge
rai žir.au, kad vaikas iš
blykšta nuo baimės, išgirdęs 
piktą motinos balsą.

Vaikai skursta siaurose 
gatvėse, vaikai kenčia nuo 
mušimo—man širdį skau

da, kuomet aš pamatau tą 
mažutėlį belaisvį! Apsauga 
ir gloha mažiems vaikams, 
tai turėtų būt kiekvieno su
augusio žmogaus pareiga, 
visviena, ar tas žmogus yra 
pats tėvas ar motina, ar ne.

Vaikai nors ir nepriaugę, 
bet turi žmogaus teisę gy
venti ir būti laisvi. Jie tu
ri da didesnę teisę, negu su
augę žmonės. Jų teisė rei
kalauja, kad suaugę žmo
nės juos saugotų.

Aš tikiu į vaikų valdymą. 
Bet valdyt juos reikia malo
numu, meile ir širdies jaut
rumu. Jeigu vaikas padarė 
klaidą arba prasižengė, pa
imk jį į savo glėbį, o matysi, 
kokią jis jaučią baimę prieš 
tave, kaip jis dreba, kaip 
plaka jo širdukė, kaip nusi
gandęs veidelis. Nebark tuo
met jį rūsčiais žodžiais. Ne
mušk. Nekalbėk apie praga
rą ir pasaulio bankrutijimą. 
Bet priglausk ir švelniai pa
mokink.

Bukime vaikams geri, o 
vaikas nesibijos pasisakyti 
klaidą padaręs. Jeigu vai
kas meluoja, tai kalti patįs 
tėvai. Tironas tėvas visuo
met turės melagį vaiką. 
Melagiu vaiką padaro iš 
vienos pusės tėvo žiaurumas 
o iš kitos pusės baimė. Tei
singumas einajik iš drąsių 
lupų. Jeigu nori, kad vai
kas sakytu tiesą, tai pats 
buk jam ištikimas, buk tėvu, 
o ne budeliu. Pasijudink 
prieš penkių ar šešių metų 
vaiką su pagaliu rankoje— 
ką tas bėdinas vaikelis da
rys? Spėkų jis neturi, kad 
atsilaikyti. Gamta davė jam 
apsigynimui tik vieną prie
monę—mintį. Ir žiaurių tė
vų užpultas, vaikutis atstato 
savo krutinukę ir ginasi me
lu. Atsiminkit, kad kuomet 
tėvas arba motina pakįla 
prieš vaiką, tuomet apgy
nėjų jis jau neturi. Vaikas 
tada lieka vienas be jokios 
apsaugos. Taigi patįs tėvai 
padaro vaiką melagiu.
• Įsivaizdinkime sau žmogų 
tiek už save didesnį, kiek 
mes esam už penkių metų 
vaiką didesni, ir daieiskime, 
kad toks milžinas pasikeltų 
prieš mus drangų ar basliu 
linguodamas ir griausmingu 
balsu užgriautų: "Katras iš 
jus sumušė šitą torielką?” 
Ką mes tuomet darytume? 
Visi išbvškę ir drebėdami iš 
baimės gintumemės, kad 
nei vienas iš mus tos toriel- 
kos nematėm ir kas ją sumu
šė. visai nežinom, arba sa
kytume, kad torielka buvo 
sudaužyta ir mes ją tokią 
radome.

Taigi bukime vaikams ge
ri, meilus, atviri, o jie ne
mokės meluoti.

Vaikų Draugas.

Įnėjo madon dangstvties 
"bolševikiška” kepure. Net 
ir griežčiausi socialistų prie
šininkai šiandien jau vaik
ščioja bolševikiškom kepu
rėm užsismaikę. Tikram so
cialistui tečiaus tinkamiau
sia stovėt prieš žmoniją l>e 
jokios kepurės, atidengtu, 
aiškiu veidu.

Clevelando kunigas Ilala- 
burda socialistams liepia bū
ti socialistais ir kovoti prieš 
kapitalizmą. Turbūt dvasiš
kas tėvas jau rengiasi ke
liaut pas tėvą Abraomą.
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Tas duonos neprašo

GRANO RAPIDS, MICH.
Klerikalo-tautininkų 

manievras.
Nors aišku kaip diena, 

kad iš to "Amerikos Lietu
vių Visuotinojo seimo” tik 

. išpustas spalvuotas mui
linis burbulas, kuris sprogs 
ir jokių realių pasekmių ne
paliks, tečiaus mūsiškiai kle
rikalai ir jų prieplakos at
žagareiviai tautininkai, 
kaip visur kitur, taip ir čio
nai manievruoja ir mulkina 
darbo žmones to seimo svar
bumu. Jie kvietė visas 
draugijas ir kuopas, kad 
rinktų savo atstovus į tą 
seimą. Ir reikia pasakyti, 
kad klerikalams kol-kas 
vyksta. Net ir socialistai 
nedaug priešinosi rinkimui 
draugijų delegatų, matomai 
neturėdami užtektinai ži
nių apie to seimo tikslus ir 
kas jame bus veikiama.

Vasario 24 d. draugijų at
stovai susirenka bažnyčios 
sklepan, kad čia apkalbė
jus seimo klausimą. Prisi
rinko ir pašalinės publikos. 
Pasirodo, kad lyderiai turi 
jau viską iškalno prirengę. 
Susirinkimo vedėjas (ku
rio nereikėjo rinkti, nes iš
kalno buvo nuskirtas)paski
ria vieną tautininką, o ant
rą—kunigą, kad paaiškintų 
seimo tikslą. Pirmas pa
deklamavo. kad reikia ge
rus žmones išrinkti Į seimo 
delegatus, o antras pakarto
ja pirmojo "kalbą" ir visas 
seimo reikalas, visas tikslas 
nušviestas, išaiškintas.

Iš socialistų pusės parei
kalaujama, kad draugijų at
stovų mandatai butų peržiū
rėti, kad susirinkimui vedė
jas butų išrinktas ir kad 
taipgi butų leista link seimo 
nuomonę išreikšti ir trečios 
musų visuomenės srovės 
reprezentantui, kaip buvo 
leista tautininkams ir kleri
kalams. Negerai, kad pa
likta pirmesnius du reikala
vimu ir paimta suteiktas so
cialistams balsas, nes vos 
tik socialistas pradėjo. kal
bėti. nurodydamas, kad šis 
šaukiamas seimas nėra vi
sos musų visuomenės šau
kiamu seimu; kad siųsti i ši 
seimą atstovus, tai bereika
lingas pinigų eikvojimas— 
pašokęs kunigas pradėjo 
šaukti: "atimt jam balsas," 
davatkos paskui kunigą ir 
pasidarė toks lermas, kad 
socialistas turėjo nutilti. 
Pirmeiviai turėjo pasigami
nę protesto rezoliuciją, ku
rioje buvo išreikštas reika
lavimas, kad seimas butų a- 
tidėtas bent 6 mėnesiams 
vėliaus ir visuomenei butų 
leista prisirengti visuotinan 
seiman. Tečiaus žmonių 
tamsos apaštalas su savo 
avimis pradėjo taip kolioti 
ir niekinti netik socialistus, 
bet net Rusijos užsienių mi- 
nisteri Trockį, kad kiekvie
nam rimtesniam žmogui pa
sidarė toks įspūdis, jog ran
dasi kur karčemoje tarp pa- 
sigėrusiųjų, o ne susirinki-į 
me, kame turi būt svarsto-! 
mi tautos reikalai. Pirmei
viai sukilo ir visi iki vieno 
apleido susirinkimą.

LMPS. vakaras.
Vasario 24 d. Lietuvos Sū

nų Dr-jos svetainėj buvo L 
M. P. S. 37 kuopos pareng
tas vakaras. Vaidino Br. 
Vargšo 4 aktų dramą "Kry
žius.” Veikalo turinį dauge
lis musų kolonijų jau žino, 
kad šiuo karės metu jis la
bai tinkamas vaidinimui, 
nėra reikalo aiškinti, tiek 
tik reikia pasakyti, kad vei
kalas čionai buvo gerai at
vaidintas ir padarė tinka
mą publikoje įspūdį. Musų 
progresistės vertos pagi ri
mo už savo darbštumą.

Tarp aktų buvo deklama
cijų ir dainų. LSS. 51 kuo
pos choras sudainavo 3 dai

nas. Ant galo sudainavo 
jMarsalietę, kurios pagerbi
mui publika sustojo. Reikia 
pridurti, kad choras gerai 
dainuoja, už tai reikia tart 
ačiū d. A. Jasaičiui, kuris 
neimdamas atlyginimo va
karais chorą mokina.

Šio vakaro surengimui 
daugiausiai savo triūso yra 
padėjęs d. J. Rastavičia, ir 
vafeąras gana nusisekė. Tie
sa, publikos šiuo kart buvo 
nedaug, bet kuopai liks ir 
pelno keletas doleriu.

Molonu yra, kad musų 
moteris jau bunda ir prade
da pirmose eilėse žengti 
progreso keliu, tas reiškia, 
kad darbininkiškas susipra
timas apima musų plačia- 
sias minias ir tamsiajai at- 
žagareivijos spėkai jau ne- 
sulaikvti musų pažangos.

M. Matijošaitis.

ROCHESTER, N. Y. 
Atsilankymas drgo. Jukelio.

Drg. Jukeliai grįžštant iš 
Chicagos ir sustojus pas 
nūs, LSS. 7 kuopa 22 d. va
kario surengė prakalbas 
Drg. Jukelis kalbėjo dviejo
se temose. Kalba publikai 
abai patiko, nes kalbėtojas 
nuosekliai kalbėjo, o ant 
pabaigos aiškiai atsakinėjo 
ant klausimų. "Kovos” Fon- 
ian apsigynimui surinkta 
virš 30 dol. Išviso per kuopos 
pasidarbavimą jau surinkta 
Sa-gos apsigynimo fondam 
<100.

Ant rytojaus d. Jukeli.- 
dalyvavo kuopos susirinki
me; būdamas pildančio ko- 
niteto narys ir artimas cen
tro veikėjas, daug papasa
kojo apie "Kovos” areštą ii 
.’isą Sąjungos situaciją.

Vakare d. Jukelis skaitė 
eferatą, temoje "Kiesų ko

va.” Savo užduotį prelegen- 
as atliko gerai. Abelnai i- 
nant, d. Jukelio atsilankv- 
nas padarė čia gerą įspūdį

Darbai šiuomi laiku čia 
pina gerai ir jaučiama dar
bininkų stoka. Dirbtuvių 
•aviniukai susirūpinę. Vie
nus darbininkus išvaro ka- 
riumenėn, kiti išvažinėja į 
kitus miestus jieškoti geres
nių uždarbių.

Oras pradeda atšilti. Gy
ventojai džiaugiasi, nes šal
čiai jąu nusibodo. Dabarti
nis neramybės momentas 
pradėjo kas sykis daugiau 
vis paliesti jaunus lietuvius: 
vienus išveža, kiti rengiasi 
važiuoti. Didelis nusimini
mas ir nesmagumas viešpa- 
auja.
LSS. 7 kuopa nutarė statyt 

cenoje didelį veikalą, nors 
galutinai jis nėra da pa
rinktas.

Viename kuopos susieji
me d. Černauskas paskaitė 
Įdomią paskaitą "Kapitalis 
tiškas surėdymas.” Kuopa 
tankiai rengia lavinimos" 
iiskusijas. Kuopiečiai tu 
’ėtų tankiau jas lankyti i> 
lavintis. K. Armonas 

STOUGHTON, MASS. 
Prakalbos.

Kovo 3 d. čia buvo LSS 
86 kuopos surengtos prakal
bos. Kalbėjo d. M. Dusevi- 
čius apie dabartinį Lietu
vos ir abelnai apie lietuvių 
darbininku padėjimą. Antru 
atveju kalbėjo apie Rusijos 
socialistus aiškindamas, 
kad tie "bolševikai’’ nėra 
tokie, kokiais juos malevo- 
ja kapitalistų spauda. Pra
kalba žmonėms patiko, tik 
gaila, kad žmonių nedaug 
susirinko. Aukų N. A. P.
K. Fondan surinkta $8.23. 
Aukavusiems reikia tarti 
ačiū.

LSS. 86 kuopa rengia pui
kų koncertą, kuris įvyks 
pirmą subatą po velykų, t. 
y. 6 balandžio Forester Hali 
svetainėj, ]>o nr. 791 į» Wa- 
shington str. A. K. R.

supranta. Aukų Lietuvai 
surinkta 244.00 doleriai. Pi
nigai, sako, busią pasiųsti 
Centralin iam Komitetui.

Rateliu koncertas.
Kovo 3 d. čia buvo "Lie

tuvių Lavinimosi Ratelio" 
parengtas koncertas. Kaip 
jau "Keleivio” skaitytojams 
vra žinoma, iš to ratelio di- 
džuma narių atsimetė ir 
sutvėrė Jaunymo Lygą, tai
gi ta likusieji dalis, suside
danti iš 6 narių, ir parengė 
šį "koncertą."’ Ratelio va
dovas šimuliunas, kuris sa
ve akių (taktam vadina, 
skaitė paskaitą, kaip išdir
bama degtinė bei alus, kaip 
.Lietuvoje patįs lietuviai mo
ka pasidaryti sau alaus. 
Koks tikslas tos "paskaitos," 
sunku įspėti. Jeigu bus už
drausta šioj šalyj daryt 
svaigalus, tai visviena iš tos 
paskaitos nieks nepasimo
kino, kaip galima bus pa
tiems alaus pridaryti.

Po paskaitos tūlas vaiki
nukas mažai mergaitei pia
nu palydint sugrąjįno smui
ką pora muzikos gabalėlių, 
o tūlas Rašimas pastatė ant 
pagrindų gramafoną ir pa
leido mašiną. Nes ir kam 
čia žmonėms savo gerkles 
plėšti, jei mašina gali pa
dainuoti 1 Ištikrųjų, geras 
išradimas. Tai bent koncer
tas. Katalikė.

CLEVELAND, OHIO. 
Kun. Halaburda šaukia 

socialistus vienybėn.
Kovo 3 d. vietos tautinin

kai su katalikais apvaikš
čiojo "Lietuvių Dieną."

Susirinkimą atidarius mu
sų tautininkų ir klerikalų 
jungtinis choras sudainavo 
keltas supelėjusias dainas, 
kaip antai "einu per mies
tą, randu pypkę riestą,” ar
ba "turėjau spangą kume- 
melaitę.” Ištikrųjų, tokios 
dainos charakterizuoja mu
sų tik pasakomis besižavė- 
jančius tautininkus ir kleri
kalus, jojančius ant span- 
gos kumelaitės—tamsių ka
talikų sprando. Matyt, kad 
net dailėje musų tautinin
kai su klerikalais bijosi 
žingsnio žengt pirmyn ir 
tinkamesnių dainų išmokti.

Pirmas kalbėjo koks tai 
’daktaras” Čiapas. Visą jo 
kalbą galima sutraukt į vie
tą kaip rožančiaus "sveika- 
narija” kartotą sakini: 
"gelbėkit Lietuvą, dėkit 
tinigų į Tautos fondą.’’

Antras kalbėjo kun. Hala- 
turda. Jis savo kalba cleve- 
andiečius nustebino. Šauk
iamas lietuvius vienybėn, 
is užreiškė: "Esi katalikas, 
tuk sau geru kataliku; esi 
tautietis, buk tautiečiu; esi 
ocia’istas,skleisk savo mok- 
:lą. apšvietę, kovok prieš j 
<apita!izmą. stovėk už dar- 
lininkų partiją, tik nekišk 
tosies į kito biznį, o kad ku
nigas ir blogiausias, tai my- 
ėk jį, bo jis lietuvis...” Va- 
linasi, musu tėvelis tėviška 
įamokinimą davė ir socialis- 
ams, šaukdamas juos į vie
nybę.

Pamokinimas geras. Pa
gvildenkime jį. Skleisk sa
vo mokslą, tai reiškia, paro
dyk pavergtajai žmonijai 
ios vargų ir nelaimių prie
žastis, kurias slėpti nuo 
žmonių taip rūpestingai pa- 
•eda kapitalistams ir kuni
gai; skleisk apšvietę, tai 
reiškia pratrink tamsiems 
žmoniems akis, temato tei
sybę, tejieško sau išganymo 
ant žemės, o ne po smert ka
puose; tai reiškia išgriauk 
nrietarus, išnaikink tą tam- 
ą, kurią taip rūpestingai 
lalaiko kunigija dėl savo dy- 
taduoniškos gerovės; my- 
ėk kunigą, nors jis butų 
ikru niekšu ir apjakintus 
molius vestų tiesiog į pra- 
mltį, tik saugokis tu socia- 
;te sakyt tiems žmonėms tei
sybę. o būdamas veidmainiu 
>usi "allright,” nes jau ne
ilsi savo nosies į svetimą 
yiznį. Taigi aišku, kad mu- 
-ų tėvelis, nors ir bandė 
gražių žodžių pasakyti, ne
pagalvojo, ką sako, kitaip 
socialistui nebūtų liepęs 
).uti socialistu, o jeigu jis 
nanė. kad socialistui užten
ka pasakyt gražų žodį.'-kad 
jis užsimerktų ir darbo žmo
nių pavergėją meilingai bu- 
•iuotų, tai musų tėvelis sto- 
ai apsigauna. Socialistą s 

dėlto yra socialistu, kad be 
atlaidos kovojus prieš viską, 
kas yra darbo žmonėms 
kenksminga. nežiūrint, 
dek ta kova keno bizniui 
kenkia. Taip, dvasiški tėve
liai, kad socialistai paliktu 
jus šventoj ramybėj, jus 
sekdami Kristaus mokslą, 
įstokite į socialistų partiją 
ir kartu su socialistais ko
vokite prieš kapitalizmą ir 
už darbo žmonių išsiliuosa- 
vimą, o tuomet vienybė tik
rai įvyks.

Susirinkime, kuriame da- 
yvavo apie 500 žmonių, pri- 
mta tūla rezoliucija, ku-' 
*ios turinio tečiaus, turbut, | 
nieks nemokėjo suprasti. Ir 
ie. kurie rankas kėlė už re- 
roliuciią. kėlė jas dėlto, kad 
lenta kelti. Ddelė didžiuma ‘ 
tečiaus visai nebalsavo, kas' 
parodė, kad rezoliucijos ne

■y.’ ** —

BROOKLYN, N. Y.
Susirinkimas Seimo 

klausimu.
Vasario 22 d. čionai buvo 

vietos tautininkų sušauk
tas viešas susirinkimas, su 
tikslu apsvarstyti Ameri
kos Lietuvių Visuotino Sei
mo klausimą.

Susirinkiman atėjo ir so
cialistų. Tautininkai kalba 
apie taikymąsi su socialis
tais. R. Karuža užreiškia: 
"Mes esame padarę klai
dą ir turime ją pataisyti.... 
Žinokite, kad mes vieni ne
galėsime klerikalų nuveik
ti..." Dabar tik supratote 
reikalą. Tečiaus kaip tik so
cialistai pareikalavo balso, 
kad savo nuomonę galėtų 
išreikšti, musu tautininkai 
taip persigando, kad ir tas 
pats Karuža suriko: ”Už- 

daryt diskusijas." Juokda
riai. Ar manote, kad pa
kanka jūsų pasakymo "pa
darėme klaidą," kad sociali
stai eitų jus gelbėt iš tų 
klerikališkų kvlpų, į kurias 
jus, tautininkai, sunėrėte 
sau galvas?

Buvo paduotos dvi rezo
liucijos, viena Šimkaus, ki
ta gi Karužos. Pradėjus 
kalbėti apie rezoliucijas, 
vienas sušunka: "Greičiau 
balsuokime, nes tautininkai 
išeina, o likę socialistai vis
ką pakreips kaip jiems pa
tinka.” Balsuojamos rezo

liucijos. Kožnas pasako sa
vo vardą ir už ką balsuoja, 
L y. už rezoliuciją ar prieš 
ją. Tautininkai balsuoja 
”už”, socialistai gi "prieš."’ 
Antra rezoliucija, būtent 
Karužos, kaipo prielanki 
socialistams, musų tauti
ninkams nepatinka ir jie vi
si balsuoja prieš ją. Tuo ir 
užsibaigė.

Margumynai.
Vasario 26 d. buvo kriau

nų unijos susirinkimas. Su
virinkime atžagareiviai su
kėlė didžiausi triukšmą dė
lei iškeltojo į aikštę unijos 
sekretoriaus skandalo. At
rasta jį. kaltu eikvojime uni
jos pinigų.

Vasario 24 d. buvo LMPS. 
1 kuopos surengtos prakal
bos. Kalbėjo M. Sanger ir
K. Petrikienė. Abiejų pra
kalbos buvo įspūdingos.

Vasario 24 d. buvo Di- 
Ižiojo New Yorko Lietuvių 
Draugijų sąryšio konferen
cija. Konferencijoje daly
vavo apie 50 delegatų, at
stovaujančių 14 draugijų. 
Konferencija nutarė neda
lyvauti klerikalų ir atžaga
reivių šaukiamam seime. 
Taipgi priėmė protesto re
zoliuciją prieš tą seimą. 
Konferencija be to nutarė 
apvaikščioti darbininkų 
šventę 1 -mos Gegužės. 
Taipgi parengti fėrus sąry
šio naudai.

Tos pačios dienos vakaro 
buvo LSS. 19 kuopos susi
rinkimas, kame nutarta rei
kalauti iš vietos anglu soci
alistų kuopos, idant ji pra
šalintų iš savo narių tarpo 
žinomąjį L. Grikštą. Tuo 
-•eikalu 19 kuopa išrinko 
komisiją, kuri anglams su
teiks visus faktus, pri ro
dančius, kad tas asmuo ne
gali būti socialistų organi
zacijos nariu.

Taipgi kuopa nutarė tan
kiai laikyti diskusijų susi
rinkimus. kad geriau supa
žindinus darbininkus ir pa
čius kuopos narius su soci
alistų partijos platforma ir 
rekalavimais. Z. Zigmontas.

BRIDGEPORT, CONN. ’ 
Susitvėrė kooperacija.

Per pasidarbavimą LSS 
41 kp. narių čia tapo įsteig
ta bendrovė valgomų daiktų 
krautuvei įkurti

Jos įsteigimas buvo ne
paprastai skubus ir greitas. 
Bet tas skubumas ir grei
tumas atnešė geistinas pa
sekmes. Pagirtina Bridge- 
porto lietuviams, kad savo 
tikslą nepaliko vien tik už
manymu, bet pavertė kunu.

Kuomet bendrovė tapo 
sutvarkyta—padaryta visa 
tvarka, tada tapo pavesta 
Bridgeporto lietuvių visuo
menei. kad rūpintųsi tuom 
naudingu užmanymu, kuris 
jau senai Bridgeporte buvo 
reikalingas. Mnėtoj lietu
vių bendrovėj gali prigulėti 
kiekvienas lietuvis, jei jis tik 
supranta jos svarbą. Ben
drovė šiandien stovi ant ga
na stiprių pamatų ir yra 
prižiūrima miesto valdžios. 
Įsteigta no tam, kad turėjus 
jielną, bet tam, kad tarna
vus Bridgeporto lietuviams, 
pardavinėjant maistą už 
nužemintą kainą.

Todėl dabar Bridgeix>rto 
lietuviai turi progą nusipir
kti sau pragyvenimo reik
menų savo kooperatyviško
je krautuvėje už daug že
mesnę kairią, negu kur nors 
pas privatiškus biznierius.

Kiekvienas darbininkas 
i privalo pasinaudoti proga 
'perkant kooperacijos serus, 
j (šėras $25.00). Bendrovės 
krautuvė randasi toj miesto 
dalyj, kur daugiausiai lietu
vių gyvena. t. y. po nr. 476 
Lafayetto st., kertėj R. R. 
Avenue.

Kuopos korespondentas.

MONTELLO, MASS. 
Iš musų yeikimo.

Vasario 27 d. F’.. J. Bago- 
čius skaitė prelekciją "Po
piežių Istorija.” Paskaitų 
visą eilę surengė L. T. N. 
Bendrovė. Prieš paskaitą 
skaitysiant,Bagoč. buvo pa
prašytas paaiškinti kaip da
bar dalykai stovi Rusijoj, 
bet nedaug ką aiškino, tik 
pradėjo baisiai niekinti bol
ševikus, daugiausia Leniną 
ir Trockį, rie kritikavo juos, 
tik stačiai pradėjo koliot, iš
vadindamas bepročiais ir ki
tokiais epitetais, kas darė 
publikoj labai nemalonų į- 
spudį, o kas keisčiausia, kad 
Bagočius tik kelios savaitės 
atgal čia labai išgyrė bolše
vikus. Žmonės baisiai pasi
piktino tokiu Eagočiaus pa
sielgimu.

Kovo 2 d. Liuosybės cho
ras sulošė dviejų aktų melo
dramą "Birutė." Lošimu va
dovavo minėto choro vedė
jas M. Petrauskas. Atlošta 
labai puikiai. Žmonių buvo 
oilna svetainė.

Kovo 3 d. LSS. 17 kp. su
rengė vakarą, kur buvo at
vaidinta du veikalai: drama 
"Steinta Karazin” (kas tas? 
Red.) ir labai juokinga ko
medija "Mulkių Apaštalas." 
šis veikalėlis perstato kaip 
Račkulis sako prakalbą 
neikdamas socializmą ir 
kaip jo pirmininkas' veda 
tvarką. Publika turėjo 
progos daug pasijuokti.

Žmonių buvo pilna sve
tainė, aukų padengimui lė
šų surinkta 10 dolerių.

Kovo 4 d. surengė čia pra
kalbas senoji šv. Roko para
ki j A, kalbėjo vyskupas Mic
kevičius, daugiausia apie 
bažnyčių reikalus, aiškinda
mas, kokis skirtumas yra 
tarpe Rymo katalkų bažny
čios ir Lietuvių katalikų 
tautiškos bažnyčios. Žmo
nių buvo pilna svetainė, už
silaikė gana ramiai.

H. K. Mažiukas.

CAMBRIDGE, MASS.
Nedėlioję, vasario 24 die

na, pašai pine Šv. Juozapo 
draugystė buvo surengusi 
prakalbas.

Kalbėtojais buvo Adoma
vičius iš Šo. Bostono ir vie
tinis naujasai kunigas, ku
ri parapijoms vadina kuni
gėliu, o Krasnickas— "pa- 
močniku."

Žmonių buvo prisirinkę 
gana daug: mat daugelis 
norėjo išgirsti naujojo kuni
go kalbą, kuri tečiaus nieko 
nesiskyrė nuo kitų kunigų: 
nespėjo pasirodyti ant pa
grindų, kaip tuojaus ėmė 
socialistus kolioti. Daugiau
siai teko d. Kapsukui. Girdi, 
"Kapsukas susipylė į savo 
kišenius C. K. pinigus ir lai
ko pas save.”

Padaręs toki apkaltinimą, 
paskui jau turėjo už ką už
sipulti: bet ar tas tiesa, tai 
kunigui nesvarbu.

Adomavičius pasakė savo 
oaprastą ir camhridgečiams 
iš atminties žinomą prakal
bą. Maži vaikučiai padaina
vo ir padeklamavo.

Parapijoms, negalėdami 
jokiu budu "išmufyti” Kras- 
nicką, sumanė jį boikotuoti. 
Nedėlioję, 24 d. vasario, 
kuomet Krasnickas atsisto
jo sakyti savo avelėms "pa
mokslą," tos avelės sukilo ir 
išėjo iš bažnyčios, palikda
mos savo piemenį vieną.

Svetainėje po No. 7 Bur- 
loigh st., Cambridge, yra lie
tuviu knygynas, gimnasti
kos ir šiaip visokių žaislų 
ruimas. Tenai galima lanky
tis nedėliomis nuo 2:30 po 
pietų, seredomis ir pėtnyčio- 
mis nuo 7:30 vai. vakare. 
Jokios mokesties nėra. Gei
stina butu, kad lankytųsi vi
si kas tik turi minėtais va
karais Iiuoso laiko.

Granas.
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turi mėsos. Dabar jau me
keno neliepiami jie išpiauna 
jautukui kitą kulšĮ. Bet da- 

—O kam? Gal manai~ko- bar jau jautukas nesikėlė ir 
kį biznį užsidėti? į į trečią dieną pastipo. Tai-

—Ne biznį, vaike, ale no- gi matai, kad šis faktas aiš- 
riu šolderį ant utaminko kiai rodo, kad ant užgavė- 
nusipirkti.

—malk, eik šen. 
—0 ką pasakysi, tėve? 
—Paskolink man pinigų.

nusipirkti. ;nių reikalingesnė yra mėsa,
—Kodėl ant utaminko? negu ant pirmos dienos Ve- 
—Ba utaminke užgavę- lykų.

nes pripuola, o ant užgavę-Į —O ar tu, tėve, tą pats 
nių katalikas turi kaneč;matei, ką dabar pasakoji? 
nors vieną syki mėsos gerai 
pavalgyt.

—Bet man neišrodo, kad 
tu butum geras katalikas, 
tėve?

—Kodėl?
—Todėl, kad tu nežinai, 

kuomet pripuola užgavėnes. 
Užgavėnės senai jau praėjo 
ir dabar jau gavėnia,o gavė
nioj katalikai mėsos neval
do.

—Jes, Maike, tu teisybę 
sakai, ale tu turi atsimint, 
kad per užgavėnes aš buvau 
džėloj ir mėsos visai nega
vau. ' Turbut jie visi tenai 
cicilistai ar bedieviai, ba 
kaip tyčia tą dieną davė 
tiktai binzų. Taigi nors a- 
teinantį utarninką aš no
riu kiaulienos nusipirkti. 
Geras katalikas būtinai turi 
turėti užgavėnes prieš Vely
kas.

—Aš nemanau, tėve, kad 
tą dieną būtinai reikėtų mė
są valgyt. Yra žmonių, ku
rie mėsos visai negauna. 
Kristus, pavyzdžiui, nieka
dos kiaulienos nevalgydavo

—Jes, vaike, gali būt, kad 
kiti mėsos negauna, bet tas 
negerai. Aš tau galiu fak
tais prirodyt, kad geras ka
talikas turi tą dieną mėsos 
pavalgyt.

—Aš, tėve, žinau, kad to
ji diena niekuo nesiskiria 
nuo rišu kitų dienų ir ne
manau, kad tu galėtum ko
kių nors faktų tame dalyke 
parodyt.

—Jes, vaike. Kitą kartą 
Lietuvoje gyveno vieni labai 
biedni žmonės, kurių visas 
turtas buvo tiktai vienas 
jautukas. Bet štai atėjo už
gavėnes. .Jie mėsos ne trupi
niuko neturi. Paskutini jau
tį irgi nepjausi, nes pavasa
rį nebus kuom žemę arti 
Taigi jie jau ir buvo pasi
rengę užgavėnes be mėsos 
praleisti. Tiktai štai, prieš 
užgavėnes ima jiems ir pri
sisapnuoja tokis vyras, ku
ris jiems Įkalba per sapną 
kad iie rytmetyje nuėję 
prie savo jautuko išpiautų 
jam vieną kulšį ir suvalgy
tų. Tie žmoneliai atsikėlę 
rytmetyje taip ir padarė 
Jautukas po tam tik ta die
ną biskį pasirgo, ant ryto
jaus vėl sveikas. Gerai. Štai 
jau ir Velykos, o jie vėl ne-

—Aš pats, vaike, to ne
mačiau, bet apie tai pasako
davo mano tetėnas, nabaš- 
ninkas šabaldauskas.

—O ar tas šabaldauskas 
matė tą atsitikimą savo aki
mis.

—Nausa. Jis sakė, kad 
jam apie tai pasakodavusi 
jo nabašninkė močiutė.

—Taigi čia tik pasaka, o 
ne faktas.

—Pasaka ar ne pasaka, 
bet aš, vaike, noriu mėsos, 
ba neturėjęs Užgavėnių aš 
nepagalėsiu atlikti velyki
nės spaviednės. o tas yra 
reikalingiausia mano du
sios sustiprinimui.

—Pirmu syk tu, tėve, pa
sakei teisybę, kad dusios su
stiprinimui reikalingas šol- 
deris.

—Nausa!
—O kaipgi?
—Šolderis reikalingas Už

gavėnių pažymėjimui.
—Bet pinigų aš tau vis- 

tiek neskolinsiu, tėve. Vie
na, aš nemanau, kad tau tų 
Užgavėnių būtinai reikia, o 
■’ntra, jeigu aš tau duočiau 
dabar pinigų, tai iki atei
nančio utaminko tu vistiek 
;uos da pragertum. Vietoje 
to, aš tau duosiu geresnį pa- 
arimą. Ateik, tėve, ateinan

tį utaminko vakarą pas ma
ne. o aš nusivešiu tave į val
gyklą, kur aš visuomet val
gau, ir užfundysiu tau gerą 
vakarienę.

—Užtai, Maike, tai tu vy
ras. Tik tu užsakyk tą va
karienę, o snapso tai jau aš 
nusinešiu, ba šluojant saliu- 
ną man pasisekė anądien 
porą bonkų nukniaukti, ku
rias aš į pelenų bačką įkišęs 
ir čėdijau dėl Užgavėnių.

—Tenai, tėve, degtinės 
leštis nevalia..

—.Jei šitaip, tai tu. vaike, 
verčiau dėl manęs nesiba- 
leriuok. Kas man iš tos 
vakarienės, jei negalima iš
sigerti? Aš susirasiu tokią 
vietą, kur užgavėnes galima 
bus apvaikščiot tikrai kata- 
ikiškai.

—Tik buk atsargus, tėve, 
kad apvaikščiojant gavėnioj I

I Kiek žmonių žemė galėtų išmaitinti?
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Į šitą klausimą įvairus e- 80 žmonių, 
konomistai visaip atsako. Revensteinas 
Keičianties reikalalingų gy- skritulio randa 73-2 milio- 
vybės palaikymo reikmenų nu keturkampių kilometrų;
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Žmogus ar masina
Tokios žemės mos žemės Jungtinėse Ame- 3. Teiloro sistemos reikšmė, 

ant žemės ‘ • —rikos Valstijose turime 200,- nenoro 
000 keturkampių kilometrų, sudėtinas:

b) ganyklos—-36 milionai 
keturkampių kilometrų— 
galinčios išmaitinti po 4 
žmones ant kiekvieno ketur
kampio kilometro, ir c) gi
rios (tyrai) apimančios 10-8 
milionus keturkampių kilo
metrų, kur 1 keturkampis 
kilometras išmaitina 0-4 
žmogaus. Taigi, sulig Re- 
vensteino,120 milionų* ketur
kampių žemės kilometrų ga
li išmaitinti 6004 milionus 
žmonių: žemė rųšies a)— 
5856 milionus; rųšies b)— 
144 milionus, ir rųšies c)— 
4 milionus. Fricksas tatai 
pripažįsta, tik daleisdamas 
didesnį žmonių susispietimą 
ant žemės b)—20 žmonių 
ant 1 kv. kilometro,— ir ant 
žemės c)—4 žmones ant 1 
kil.—prieina prie skaitlinės 
9 miliardų žmonių, kokį tai 
skaičių, jo nuomone žemė 
gali išmaitinti.

Schulze tečiaus neranda 
ant žemės skritulio 120 mi
lionų keturkampių kilomet
rų žemės, tinkamos žmonių 
maitinimui. Didelius nuo
šimčius tos žemės atėmus 
kalnams, tyrams bei ruo
žams aplink žemgalius, skai
tlinė 120 milionų kv. kilo
metrų žymiai susimažina. 
Schulze taipgi netiki, kad 
kada nors žemės gyventojų 
skaitlius pasiektų tokią 
skaitlinę, kaip nustato Re
vensteinas bei Fricksas. Tu
rint šiandien ant žemės 
skritulio 1,600 milionų žmo
nių, jis nenori tikėti, kad ta 
skaitlinė kada-nors pasi- 
drigubins ar pasitrigubins. 
Tiesa, jis sako, kad tik 3 mi
lionai kvadratinių žemės ki
lometrų šiandien tirštai ap
gyventi, bet visai negalima 
manyti, kad ir kitose vieto
se toks pat skaitlius žmonių 
galėtų gyventi; tam reika
linga, kaipo pamatinė sąly
ga. užtektinai didelis plotas 
žemės rugiams bei kvie
čiams auginti. Kaip žinome, 
šiandien net tokia šalis kaip 
Anglija bei net Vokietija, 
turinti puikiai apdirbamus 
laukus neištenka namie pro- 
duktuojamos duonos ir turi 
iavų importuot iš užsienių. 
Pav., Vokietijoje pastarai
siais metais vidutinis išpro- 
duktavimas kviečių siekda
vo 3.5 milionų tonų, iš už
sienių prisieidavo parsisiųs
dinti 2 milionų tonų. Taigi 
kad Vokietija galėtų išmai
tinti savo gyventojus, jai 
reikėtų padvigubinti žemės 
olotą kviečiams auginti, ki
tais žodžiais tariant, Vokie
tijai reikėtų turėt 34,000 
keturkampių kilometrų že
mės vien tiktai kviečiams. 
34,000 keturkampių kilomet
rų, tai viena ketvirta dalis 
visos Vokietijos žemės ploto. 
Berods, Europoje randasi 
da platus žemės plotai, sie
kianti virš 100,000 ketur
kampių kilometrų, kuriuos 
galima butų padaryt tinka
ma dirva javams auginti, 
bet tie plotai guli toli šiau
riuose ir aštrus šiaurių kli-

pagaminimo būdams, turi 
persikeisti ir nustatytos 
nuomonės apie tai, kiek žmo
nių žemė gali išmaitinti.

XVlI-tam šimtemetyje 
holandas Leąuvenhock iš- 
'kaitliavo, kad musų žemės 
grumstas gali ant savo pa
viršiaus išlaikyt ir išmaitint 
131Ą miliardų žmonių; kiti 
aiškina, kad skaitlinė gali 
riekti 200 miliardų galvų ir 
tai da žemei nebus sunku 
tokią minią ant savo pavir
šiaus sutalpinti ir visos tos 
minios pilvą pasotint, nes 
oriparodoma, kad pasigelbs- 
tant chemija iš 1 žemės kilo
metro galima išproduktuoti 
150.000 kilogramų albiumo 
(baltimo), ko užtenka iš- 
maitinimui 4,000 žmonių. 
Reverstein tvirtina, kad že
mė gali duot reikalingas gy
venimui reikmenis 6 miliar- 
dams žmonių; Fricksas— 
kad 9 miliardams, o Rudol
fas Schulze prieina prie iš
vedimo, kad augščiausia 
gyvenančių žmonių ant že- 
■nės skaitlinė niekad nepe- 
•eis 3 miliardų.

Pirma negu prisižiūrėsi
me į tuos apskaitliavimus, 
’eikia insidomėti faktą, kiek 
nusų laikais žmonių ant že- 
nės terandasi ir kokį žemės 
riotą užima. Žemės skritu- 
ys turi 132 milionus kvad
ratinių kilometrų sausos že
mės. Ant viso to ploto gy
vena dabar 1,600 milionų 
žmonių. Didesnė žmonių gi
minės dalis gyvena Azijoj, 
’ 4 dalis viso to skaičiaus ten
ka Europai, likusioji dalis— 
Amerikai, Afrikai ir Aus
tralijai. Sausžemio apgy
vendinimas yra ne vienodai 
irstąs; vietomis daugybė 

žmonių susipietę, kitur pla
tus žemės plotai guli neap
gyventi. Tas paeina iš to,kur 
toks klimatas, koks žmonių 
kultūros laipsnis ir tt. Kuo- 
net vidurinėje Europoje iš- 
rina po 50 žmonių ant vieno 
keturkampio žemės kilomet- 
o (Lombardijoj, pav., ant 

1 keturkampio žemės kilo- 
netro pripuola apie 150 
žmonių, Indijose gi ir ant 
Tava salos dagi po 300 žmo
nių), tai 32 milionai kvadra- 
inių žemės kilometrų arba 

guli visai neapgyvendinti 
vba labai retai. Iš 132 mili- 
mų kvadratinių žemės kilo
metrų 100 milionų yra tirš
tai apgyventi. Tirščiau
siai apgyventa yra viduri- 
įė Europa, Indija ir Kinija, 
skaitant Japoniją. Tirštą 
ipgvvenimą Azijos kraštų 
laro tų kraštų žemės nepap- 
.astas derlingumas ir kli
matas, leidžiantis kelis kar
tus į metus žemės vaisius 
rinkti. Europoje gi išsivys
čiusi pramonija reikalauja 
milionų rankų ir duoda 
milionams pragyvenimą. 
Kaip sakėm, 32 milionai kva
dratinių žemės kilometrų 
retai apgyventi, nes 13 
milionų kv. kilometrų turi 
gyventojų nuo 10 iki 15 žmo
nių ant vieno kilometro, ki
ta 13 milionų kv. kilometrų!matas neleidžia ten javams
nuo 10 iki 50 žmonių ant 
kilometro, o tik 6 milionai 
kv. kilometrų turi nuo 50 iki 
100 žmonių ant kilometro.

Taip dalykas stovi dabar. 
Koks iš to išvedimas atei
čiai? Ekonomistai sutin
ka. kad viens žemės kilo
metras gali išmaitinti daug 
daugiau negu 100 žmonių, 
bet jų nuomonės nesutinka 
kaslink to, koks skaitlius 
pasilieka perdideliu.

Revensteinas žemės saus- 
katalikiškas užgavėnes ne- žemį padalina Į 3 vyriausias 
šeitų taip pat, kaip per ku-1 rūšis: a) žemė, kuri gali 
nas. Įduoti daugiau dagos ir ku-
—E, šarap! manęs nefulik. rios vienas keturkampis ki- 

J. širšukas. lometras gali išmaitinti po

augti. Anglija kasmet tu
rėtu kultivuoti po 260 ke
turkampių kilometrų žemės, 
ieigu norėtų apsieiti be Įve
žamų iš užsienių javų, rei
kalingų vis augančio jos gy
ventoju skaičiaus išmaitini- 
mui. Tiek kilometrų dirvos 
kasmet išdirbti Anglijai nė
ra iš ko. Kame tad rasti tos 
reikalingos javų produkci
jai dirvos?

•Tūli nurodo Jungtines A- 
merikos Valstijas, kur buk 
milžiniškiausi žemės plotai 
guli dirvonais. Tiesa, tų dir
vonų čionai nemaža, bet jie 
ir niekad negali būt pavers
ti dirva pasėliams. Dirba-

tus. Dalykas čia yra tame, 
kad atrinkti šiuos "labai ge
rus” darbininkus, dresiruo
ti juos dėl "milžiniško” (gi
gantiško) darbo, kitus gi 
atmesti. Jis mano, kad nuo 
to išloš visos visuomenės 
reikalai. Bet lengva persi
tikrinti, kad Teiloro visuo
menė čionai painiojama su 
akcionierių ”visuomenės” 
reikalais, kuriai ir jis pats 
tarnauja: klaida, dovanoti
na garbingam inžinieriui.

Visos visuomenės reika
lai reikalauja, kad jos darbo 
spėka butų suvartota ant 
kiek galima pilniau ir tobu
liau, ir kad ji toliau augtų ir 
plėtotųsi. Ar prie to veda 
Teiloro sumanymai?

Darbo našumo kėlimas 
naudingas visuomenei savo 
oilnybėj, tariant, prie viso
keriopų sąlygų. Dėlei to, 
larbininkai negali ir neturi 
kovoti, pav., prieš mašinų 
vedimą, nors laikinai nuo 
to daugeliui prisieina ken- 
tėti-vargti. Bet darbo 
įtempimo kėlimas naudin
gas ne prie visokeriopų są
lygų- Visuomenė išlošia, 
iei darbininkas prie seno iš
eikvojimo darbo pagamina 
keturis kartus daugiau pro
duktų; bet ji nieko neišlo- 
ria, ir priešingai, nustoja, 
iei iš vieno darbininko iš
spausta darbo keturis kar
tus daugiau negu iš norma- 
’iško, o tris kiti darbininkai 
pražūsta dykai; nors darbo 
r tiek pat, bet darbo spėka 
visuomenėje neauga, bet 
>uola.

Kada būna visuomenei 
įaudingas darbo intesiviš- 
kumo pakėlimas? Ve, An
glijoj, Amerikoj bedarbių 
nemažiau, kaip pas mus 
!Rusijoj Z. A.), o tuo tar
pu darbo intensiviškumas 
tenai vidutiniškai 2-5 kar
us augštesnis, kaip pas 
mus. Žinoma, tai—didelė 
oirmineigiškų šalių pirme
nybė. Bet toks pakilimas iš- 
;idirbo tenai iš kartos į kar
tą, apėmė visą darbininkų 
klesa .‘r ėjo kartu su uždar
bio augimu, darbininkų rei
kalavimu, jų kultūriško laip- 
nio augimu. Gi Teiloro sis- 
ema visai net neturi ome
nyje visos darbininkų kle- 
os; ji nesiinteresuoja vidu

tiniu darbininku. Ji pasuk- 
a prieš jį. Ji stengiasi umu 
aiku, toj pat kartoj pakel- 
i ligi kraštų įtempimą, ap
galvotai aukaudama viduti
nį darbininką—stačiai at
nešdama jį, po priedanga 
’dykavimo" arba "tinginia
vimo.”

Teiloras. prisipažinęs, kad 
tarp Betlehemo dirbtuvių 
darbininkų tik 8 iš 75 galėjo 
šiai kyli "sistemą,” skubina 
nuraminti skaitytoją tuonn, 
kad ir likusieji 67 beveik*) 
visi rado sau kitą darbą to
se pat dirbtuvėse. Bet juk 
iei tas ir teisybė, tai jie ra
do ji vien dėlei to, kad ki
tuose dirbtuvių skyriuose 
"sistema” nebuvo įvesta. O 
apie Fitchburgo velosipėdų 
darbininkes jis jau ir nebe
mėgina griebtis raminus,— 
iis stačiai nurodo, jog iš 120 
atmesta buvo 85 "tinginės,” 
:r liko 35"labiau unaringos.” 
Vidutinis darbininkas—tai 
"tinginys," ne daugiau.

Na. o darbininkai "una- 
ringi,"—jie tai įgyjo, bent, 
didelį, svarbų išlošimą? Už 
keturis kartus didesnį dar
bą jie gauna užmokestį net 
50'; didesnį negu pirma... 

*) "Beveik”? Z. A.
(Toliaus bus).

Teiloro sistema—dalykas 
' : joje supainioti

. • • • — lro ta skaitline nuo 190o metų įvairus elementai, geri ir 
padidėjo, kas rodo, į blogi, t. y. tas. kas naudin- 
kamos dirvai žemės ga jr blėdinga visuomenės

visai ne 
kad tini 
ir čia jau neliko.

Kanadoj yra 12,000 ketur
kampių kilometrų žemės 
plotas, ant kurio produk- 
tuojama kviečiai. Tą plo
tą galima čia da 4 kartus di
desniu padaryti. Taip pat 
galimą trigubai padidinti 
Argentinos ir Uraguajaus 
kvietinių laukų dirvas.

Siberijoj guli taipgi ly
gumų plotai, tinkami javų 
auginimui, bet žmonių išei- 
vystė i Siberiją iki šiol ne
randa "patraukimo."

Australijoje tinkamų javų 
produkcijai dirvų plotą pa
didinti jau, rasit, negalima, 
o be to atmosferinės kliutįs 
irgi neleidžia tikėties, kad 
daugiau kviečių čia kada- 
nors galima bus išproduk- 
tuoti.

H. Wagner 1900 metais 
apskaitė, kad ant žemės 
-kritulio randasi <800,000 ke
turkampių kilometrų tinka
mos javų auginimui žemės. 
Tečiaus padidinti tą žemės 
plotą, kaip jau matėme, var
gu butų galima, gi žmoni
jos skaitlius ant žemės ne- 
apsistojančiai, nors ir labai 
lėtai, bet visgi auga. Aky- 
vaizdoje to, Sir William 
Crookes prieina prie toh 
konkliuzijos, kad nelieka 
nieks kitas, kaip tik pasis
tengti tą pačią esamą dirvą 
padaryti vaisingesne. Shul- 
ze, tečiaus. nurodo, kad i- 
dant padidinus žemės ;der- 
lingumą, reikalingos netik 
trąšos, kurią galima paga
minti, bet daug daugiau rei
kalingos klimatinės sąlygos, 
o tų iš blogų į geras pakeis
ti negalima, dėlto jis ramina 
tuomi klausimu susirupinu- 
rius, kad žmonių giminės 
skaitlius niekad nepasieks 
rirš 3 miliardų galvų. Te

čiaus jeigu žmonija daugin
tus! tuo pačiu smarkumu, 
kaip ikišiol. tai 3 miliardų 
skaitlinę pasiektume už 
100 metų. 1800 metais ant 
žemės žmonių buvo priskal
dyta 1000 milionų, o dabar 
turime 1.600 milionų, tai Į 
metus priauga 4 procentas. 
Taigi manantiems ant že
mės da bent 200 metų pagy
venti. žinia apie tą smarkų 
žmonių dauginimąsi turbut 
nelabai linksmą Įspūdį daro. 
Mums rodos, kad nėra reika
lo liūdėti dėlto, nes plačių 
minių apšvieta daug smar
kiau plėtojasi, negu pati 
žmonija auga. Mažėjant 
žmonių tamsumui, mažėja ir 
didelės šeimynos, pagalios, 
visuomenei besišviečiant, 
griūva netikusi visuomeni
nio gyvenimo tvarka, naiki
nanti šimtų milionų vertės 
žemės ir darbo vaisių, kurie 
prie socialistinės tvarkos 
ir teisingo šeimininkavimo 
milionus žmonių gali išmai
tinti ir prašalinti tą bereika- 
lingą baimę, ką žmonės val
gys už tūkstančių metų. 
Daug išmintingiau butų, 
jeigu tie mokslininkai mums 
aiškintų, kodėl šiandien mi
lionai žmonių neturi ką val
gyt.

I
I

.1. B. S.

besiplėtojimui. Mums prisi
eina išskirstyti ir aiškiai iš
dėstyti kaip vieną, taip ir 
kitą.

Pirmučiausiai, joje teisin
ga mintis: ištirti "moksliš
kai,” t. y. sistematiškai, dar
bininko judėjimus, kad su
sekti geriausią būdą atlikti 
tą ar kitą darbą, kad, kur 
galima, padaryti jį prastes
niu, prašalvti bereikalingus 
judėjimus, pasiekti didžiau
sio prisitaikymo prie darbo 
sąlygų. Teiloras nurodo, 
kaipo pavyzdį, darbininką, 
ką špatu atmeta rudą, anglis 
ir p. d. Jei spatas perdide- 
lis, darbininkas greit pails
ta ir turi pavaliau dirbti; jei 
jis labai mažas, darbininkas 
negali suvartoti kaip reikia 
savo spėkos ir darbas lieka 
nustojusiu l>ent kokio gyvu
mo ačiū mažam našumui. 
Prisieina rasti labiausiai at
sakantį tam tikslui krovimą, 
prie kurio ir darbo našumas 
butų didžiausiu. Tam kro
vimui turi atsakyti špato 
didumas. Tuo tarpu kasyk
lose tie patįs špatai būna 
vartojami ir sunkių gabalų 
atmetimui ir lengvam, smul
kiam angliui. Toks tyrinė
jimas leis parinkti špato di
dumą ir formą, labiausiai 
tinkamą ir prie medegos 
sunkumo ir prie darbininko 
spėkos. Tuomet be kenks
mingumo darbininkui, ir net 
su naudingumu jam, pasi
didina jo darbo rezultatai 
(vaisiai). — Tokiu pat budu 
butų galima pilnu ištirinėji- 
mu susekti geriausią di
dumą mašinos greitumo 
dirbtuvėje, pritaikant jį 
prie darbininko spėkos, ir 
p. d. Kada pasiseka padary
ti darbą prastesniu, kaip 
paminėtuose Džilberto da- 
tyrimuose su plytų sudėji
mu. sumažinti bereikalingą 
judėjimų skaitlių, tai vė’ 
gaunasi našumo padidėji

mas, t. y. darbo pasekmingu- 
mas. o jis naudingas visuo
menės besiplėtojimui.*****)

Bet Teiloro sistemoj daly
kai eina daug mažiau apie 
darbo našumą, negu anie jo 
įtempimą (arba jo "inten- 
siviškumą"). Pav., jei ply
tų sudėjime ir pasisekė 18 
išdėjimų sumažinti iki 5, tai. 
žinoma, tas nereiškia, kad 
darbas palengvėjo ant tiek 
pat: pasilieka kaip įsyk 
svarbesnieji judėjimai, rei
kalaujantieji didžiausių pa- 
jiegų ir prieg to, tuomet jos 
atsimaino taip, jog reika
lauja daugiau išeikvoti e- 
nergijos negu seniau: leti- 
gi judėjimai persikeičia 
smarkiai. Tečiaus darbo 
palengvėjimas arba, kas vis- 
vien, jo našumo padidėji
mas čia. galbūt, ant vienos 
dešimties ir galimos. Jei
gu gi darbininkai sudėdavo 
plytų tris kartus daugiau 
per valandą, tai, matoma, 
svarbiausia priežastis— 
paprastai padidėjusis spėkų 
eikvojimas, pakilusis darbo 
įtempimas.

Pats Teiloras taip ir su
pranta šį dalyką. Savo tiri- 
nėjimams jis ima ne vidu
tiniškus, bet geriausius dar- 

jbininkus. Jis sako, jog jo 
j sistemos pasekmingumas, 
remiasi "milžinišku skirtu
mu tarp to, ką pagamina

"I^aisvė" atrado. kad
Mihvaukee I^eader" pasili

ko kairesniu dagi už "Lais
vę," tik "J^aisvė” bijosi, kad
Lyderis nepradėtų vėl vidutinis darbininkas, ir to, 

kalbėti apie socialistų Inter- ką pagamina labai geras, 
nacionalo atgaivinimo rei- gerai parinktose sąlygose," 
kalą. Vadinas, kada nekalbi priegto paaiškina, kad tai— 
apie tarptautinių ry-' didumo skirtumas 2-4 kar
šių reikalingumą, tai tuomet---------------
esi socialpatriotas, kada kai-,*****) Vienok toks darbas turi 
bi—tai toks pat oportunis- didinti ir nelaimingų atsitikimų 
tas. Jr tu, žmogau, suprask skaitliu, 
tuos musų bolševikus.

Argi ir tai naudinga 
į visuomenei ? Z. A.

Suomijos buržuazija, nors 
ir nekatalikiška, visgi pa
siuntė savo pasiuntinius pas 
Romos papą šventą pantap- 
lį pabučiuoti, už tai papa pa
sidžiaugė ir suteikė savo pa
laiminimą.



»»-KELEIVIS
GERI A U SIS DARBO ŽMONIŲ 

LA1KRAIHS.
PRENUMERATOS KAINA 

Amerikoje:
Metams .............................. 11.75
Pusęi metų ...................... 1.00

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

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

-KELEIVIS"
255 Broadvay. So. Boston. Mana.

True translation nied with the post- džius tarė iš vieno lietuvių į si tikėti. Nebijokit, 
master at Boston, Mass., on Mareli ,1 __ m,13, 1918, as reąuired by the Act of ClUlDiaUS 611111 d pi C

October 6, 1917.

KOLLANTAI SUIMTA
FINLIANDIJOJ.

i ”divy- 
nus," ir pradėjo "prakalbą.” 

Pirmiausia, girdi: "Lietu
vių tauta, kuomet ji buvo 
stabmeldiška, tikėjo į aržuo-

, aš ne klerikalai nelegališkai vadi- 
policmanas, su buože ne- na savo seimą ”visuotinu” ir 
mušiu per galvas; aš ne žvė- kad draugija nemato, kad iš 
ris, nesuėsiu... Pasakyčia to seimo butų lietuvių dar- 
jum ką-nors gyvesnio, bet bininkams kokia nors nau- 
mano kakarienė ir dumtu- da. Nepripažindama to sei-

Londone gauta žinių, kad |us, j perkūnus,ji buvo galin- .vės jau neveikia.” Tai paša- mo visuotinu, musų draugi- 
draugė Kollantai, bolševikų ga, jj sumušė vokiečius, to-i kęs nuėjo ir daugiau iau ne- ja priešinga jame ir daly- 
valdžios atstovė, kuri važia- Įtorius> ^^5 ir tt Musų tau- „x.-

Pajieškau brolio Juozapo Baginsko, 
iš Kalniškių kaimo. Pavandenės pa
rap.. Šiaulių pav.. Kauno gub. prieš 
4 metus gyveno Chicagoje. Turiu la
bai svarbų reikalą ir meldžiu jo pa- 

' ties atsišaukti ar kas žino pranešti, 
už ką busiu labai dėkingas.

Banis Eaginskas, (12)
1111 N. Main avė. Scranton, Pa.

Pajieškau K. F. Edukaičio iš Gra
žiškių parap., Suvalkų gub., gyveno 
South III., meldžiu jo paties atsišau
kti ar kas žino teiksis pranešti.

W J Surina
BOX 35, Beckcmeyer, III.

Moterių pasiėmus du vaiku, Ed- 
varduką—6 metų, Leonuką 3 metu, 
abiejų balti plaukai, kalba gražiai 
lietuviškai, prasišaliino nuo manės 
20 gruodžio, 1917 m. su sėbru Juliu 
Tidorovicz, apie 30 metų senumo. 
Mano moteries vardas po tėvais Sid- 
lauskutė iš Meškinių Telšių parap., 
Kauno gub. Dėšinėji ranka nuo ma
žojo piršto yra sutraukta nuo apde
ginto. Kas pirmas apie ją praneš, 
gaus $15.00 atlyginimo. (11)

Frank Stasiulis,
BOX 97. Henry, W. Va

‘ Pajieškau draugo Franciškhus 
Rutkaus, iš Jokūbaičių kaimo, Šiaulių 
pav., Kauno gub., turiu svarbų reika
lą ir meldžiu jo paties atsišaukti ar 
kas žino malonės pranešti.

Jurgis G Stein
BOX 554, Aberdeen, Wash.

Pajieškau pusbrolio Antano Jenžbi- 
lo, iš Auksodžių sodos, Laižuvos pa
rap., Kauno gub., 
veno Chicagoj. Meldžiu 
ar kas žino teiksis pranešti.

Anna Jeužbiliutė
711 Cambridge st

Pajieškau Olesės ir Magdės Plau- 
šunyči j, o taipgi Juozo ir Frano Ba- 
risų ir kitu savo pažįstamų. Visi jie 
paeina iš Kauno gub., Raudondvario 
parap.; merginos iš Netonių kaimo, o 
vyrai iš Mozuriškių kaimo. Turiu pas 
juos svarbu reikalą. Kas apie juos 
žino arba jie patįs teiksis pranešti jų 
adresą. (11)

Ignotas Jasiukaitis 
(Plaušynytės sūnūs).

54 Light st.. W. Lynn, Mass.

i

įvo užsienin agituoti kitose 
už revoliuciją, 

pagelbėjus tuomi 
Rusijos darbinin- 

likos areštuota Fin-

užbaigta! vauti.
Pirm. J. J. Verseckas, 

Sekr. J. Beliauskas.
išėjo. Iškilmė
Beje, da kelios mažos mer
gaitės padeklamavo.

Taigi, kun. Švagždys, pa-------------------------=._

gaiš, yra džentelmonas. Jis! Pajieškojimai 
ne veidmainis, ką mato, tą -------
ir sako. Tai ne šmeižikas --------------------------------
"metodologijos daktaras." ( 
Su juo dą galima rokuotis.

Petras. Į 
—------------  i

Da protestai prišš klerikalus
CLEVELAND, OHIO. 

Rezoliucija.
Liet. Darb. Lit. Draugijos 

sušauktame masiniame su
sirinkime, įvykusiame 16 d. i u .. . . . . . ....• 1 Paiieškau svoRerių Jono n Kazį*Vasario 1910, ropoviciaus miero Kalas i risk y, iš Grabavos kai 
svetainėje, mes susirinku- T101 J.?.oz.°. *keį?.ičj° ir.
S16J1, apsvarstę .Lietuvos ne* Garlevos parap., Suvalkų gub. Turiu 
prigulmybės klausimą, o svarb^ reikal^._ .
taipgi klausimą ar reikalin- i 335 Pine str., Gardner, Mass 
ga dalyvauti šaukiamam 
New Yorke klerikalų ir tau
tininkų seime, atradome 
reikalingu esant pakelti pro
testo balsą prieš tautiškųjų 
ir klerikališkųjų politikierių 
užmačias kalbėti visos A- 
merikos lietuvių visuomenės 
vardu klausimuose, palie
čiančiuose Lietuvą, ypač gi 
šaukiamame 13 ir 14 kovo 
Šių m. New Yorke seime,1 
kuriame negali ir neprivalo -p,jieitau 
lalvvauti pažangioji Amen- Mikutavičienės, iš

-* ‘ ' ’’ . ' , turiu
meldžiu jos pačios

Nellie 
1023 Bluff str..

j V V 
' šalįse 
ikad
budu 
kams, 
liandijoj "baltosios gvardi
jos,” kurią sudaro Vokieti
joj išsilavinę finų kapitalis
tiški ir buržuaziniai elemen
tai. Šita gvardija arešta
vusi ir kitus bolševikų dele
gatus, kurie važiavo Į Lon
doną tarptautinėn darbinin
kų konferencijon.

ta buvo galinga todėl, kad 
lietuviai tvirtai tikėjo į sa
vo dievus. Grynos mergai
tės dieną ir naktį neatstoda
vo nuo aukuro. Tvirtas ti
kėjimas į stabus juos darė 
tvirtais, narsiais. Bet po 
biskutį lietuviai pradėjo at
šalti nuo savo dievu. Ant ga
lo lenkai atėjo, suvarė lietu
vius prie upės kaip kokius 
gyvulius, pašlakstė juos 
vandeniu ir apkrikštijo, ir... 
ir...” Čia kunigas susigriebė, 
rodos, kad kas tai ji sulaikė 
nuo ištarimo, kad kaip tik 
lietuviai priėmė krikščiony
bę, tai ir tautą nusmugdė.

Sakinys užsibaigė. Dabar 
pažiūrėjęs ant popierėlės, 
pradeda kalbėti apie lietu
vių ištautėjimą. Už tai jis 
kaltina "ilgaskvernius." (Jis 
kunigus kitaip nevadina 
kaip tik "ilgaskverniais”). 
Sakb: ”Nors pažangieji ir 
peria kailį ilgaskverniams, 
bet aš jum sakysiu, jiems 
tankiai ir reikia įvelt kai- 
lin. Seniau Lietuvoj buvo 
mada, kad ilgaskverniai lie
tuviškai visai nenorėjo kal
bėti, perprasta! Ir tą sek
dami vos išėję iš po šiaudi
nės pastogės vaikėzai, bile 
tik spėjo apsukt kalnierių, 
tai jau jis ir lenkas! Aš pats 
pažinojau vieną lietuvį ku
nigą Strzeleeki; gi jo brolio 
sūnūs kunigas jau buvo 
Straičiunas. Taigi kuomet 
jie buvo vienoj parapijoj, t. 
v. Straičiunas pas Strzelec- 
kį buvo už vikarą, žmonės 
manė, kad vienas lenkas, ki
tas lietuvis.”

ši sakini užbaigęs, kun. 
švagždys bandė prirodyti, 
kad netik ilgaskverniai nu- 
puldo tautą, bet ir bedieviai 
taip padaro. Jis pradėjo 
skaityt Francuzijos neda- 
teklius-skolas. Girdi: "Kaip 
FTancuziją valdė katalikiš
ka valdžia, tai nedatekliaus 
buvo tiek ir tiek (skaitlinių 
neatsimenu P.), o kuomet 
laisvamaniai paėmę ilga
skvernius ir dykaduonius 
vienuolius už kalnierių, iš
metė iš Francuzijos, tai po 
dek ir tiek laiko skolos už
augo ant tiek ir tiek.” Bet 
kodėl kun. nepaaiškino, kaip 
būna su nekuriom lietuviš
kom parapijom, kurių skola 
kur toliau, vis didesnė augo. 
Ar ir jas "bedieviai" valdo?

Užbaigęs apie Prancūzi
ją, atvyko Amerikon. Pasa
kė. kad seniau lietuviai tu
rėjo vieną didelį susivieniji
mą. ir turėjo "Tėvynę.” už 
organą, kurią redagavo ku
nigas J. Žilinskas. Bet to
liau tą laikraštį paėmė į sa
vo rankas laisvamaniai, ir 
ar žinot, ką pradėjo rašyt? 
—Ogi "kur šventas Petras 
padeda raktus, kada eina su 
pačia gult." Parapijonai 
pradeda nerimauti ir pus
balsiai kalbėti. KaUiėtojas 
tuojaus užbaigia prakalbą.

Padainavus bažnytinių! 
chorui dainą, kunigas Švag
ždys vėl išeina ir užreiškia: 
Aš jum, katalikai, pasaky
siu teisybę, tik jus neužpy- 
kit,—katalikų srovė Ameri
koj skaičium yra didžiau
sia, bet menkiausia, užtai 
menkiausia, kad Katalikai 
da nesusipratę. Nerasit nei 
vieno socialisto, kuris užsi
rašytų "Draugą," o tūkstan
čiai katalikų skaito "Kelei
vį,” "šakę,” "Naujienas.” 

Tai pasakęs, jis vėl nuėjo 
nuo pagrindų. Po to išėjo 
vargonininkas ir sudainavo 
solo. Vos tik spėjo dainą pa-, 

__ r_____.___ w_____ ___  _________o__ _____  baigti, kunigas vėl šmukšt 
žė ir pabėgo Reynolds For-Įtraukė iš kelinių kišeniaus ant pagrindų ir truputį su-i 
sbrey. Jis esąs labai pavo-jkelis popiergalius, pažiurę- pykęs, surinka: "Aha, aš 
jingas kriminalistas ir jau jo, padėjo ant stalo; da ne- girdėjau, kad tūli katalikai 
trečiu kartu iš kalėjimo iš- pradėjęs kalbėti, o jau pa- manim neužsitiki, bijo ma- 
silaužia._________________ prašė vandens. Pirmus žo- nęs, sako, jam negalima už-Į

VISOKIOS ŽINIOS
Smalos ir pluksiu)

“patriotai.”
Laikraščiai praneša, kad 

pietiniame IIlinojuje padėjo 
orgnizuotis gaujos žmonių, 
kurie vadina save "patrio
tais" ir užpuldinėja "neišti
kimus” jiems žmones. Kaip 
rodos, toms gaujoms vado
vauja nešvarus kapitalo rei
kalai. Stautono miestely 
tie "patriotai” pagriebė vie
ną darbininkų vadą ir uni
jos advokatą ir išvedę juo
du už miestelio nuplėšė dra
panas, sumušė, paskui ište
pė smala, pabarstė plunks
nomis ir paleido. Panašių 
atsitikimų buvo vienos są- 
vaitės bėgiu Wordene, 
Mount Olive, Gillispie, Wil- 
liamsone, Hillsboroj ir ki
tuose pietinio Illinojaus 
miesteliuose.

Atlikdami tuos savo bar
bariškus darbus, piktada
riai gieda patriotiškus him
nus ir liepia užpultiems 
žmonėms giedoti. Kaiku- 
riuose augšiau minėtų mies
telių gaujos tų niekdarių vi
durnakty įsilaužė i žmonių 
namus ir išvedę gyventojus 
ant šalvgatvių liepė atsi
klaupti ir pabučiuoti kiek
vieną žvaigždę vėliavoj. 
Kaikuriems buvo įsakyta 
giedoti arba griežti ant niu- 
zikališkų instrumentų pa
triotiškas meliodijas. Kas 
tokiam užpuolimui pasiprie
šina arba užprotestuoja, tas 
skaitomas "neištikimu.” To 
kį tuojaus sumuša, ištepa 
smala ir apiberia plunksno
mis.

Vietomis prieina ir prie 
kraujo praliejimo. Taip va 
Hillsboro miestely, kaip 
praneša Associated Press, 
toks "vigiliantų komitetas" 
apsupo tūlo Donaldsono na
mus, kad padarius kratą, ar 
nėra tenai "aidoblistų." Na
mų savininkai, matomai, už
puolikams pasipriešino, nes 
prasidėjo šaudymas, laike 
kurio likos užmuštas 21 me
tų Donaldsonų sūnūs ir du 
žmonės likos sužeisti. Vė
liaus tečiaus paaiškėjo, kad 
jokios "neištikimybės” tuo
se namuose nebuvo, o nu- 
šautasai jaunas Donaldson 
buvo net ir laivynan ' įsira
šęs.

Ir laikraščiai visai tuo 
chuliganišku judėjimu nesi
piktina.

DRĄSUS UŽPUOLIMAS.
Convington, Kv.— Tris 

plėšikai užpuolė čia pasko
los draugijos direktorių su
sirinkimą ir liepė pakelti 
aukštyn rankas. Tarpe di
rektorių buvo policijos vir
šininkas ir jis tuojaus pra
dėjo i plėšikus šaudyt. Plė
šikai taip pat šūviais atsa
kė. Išleista iš viso apie 25 
šūviai. Užmušta tris žmo
nės. vienas plėšikas ir du 
direktorių. Du likusiu plė
šiku tečiaus pasigriebė iš 
krūvos pinigų $1,100 ir įšo
kę automobiliun pabėgo.

TREČIU KARTU IŠSI
LAUŽĖ Iš KALĖJIMO.
Iš Aubum, N. Y., kalėji

mo pereitoj sąvaitėj išsilau-

I

VOKIEČIŲ REDAKTO
RIAI PRIEŠ KARĖS 

TEISMĄ.
Amsterdame gauta žinių, 

kad du Vokietijos socialis
tų organo "Vorwaerts’o” 
redaktorių esą atiduotu ka
riškam teismui už išspausdi
nimą straipsnių apie buvusį 
generalį streiką Vokietijoj.

UŽGYRĖ $3,000,000,000 
PASKOLOS.

Anglijos parliamento že
mesnysis butas užgyrė dar 
$3,000,000,000 karės pasko
lai. Tas padaro išviso An
glijos karės paskolos $34,- 
210,000,000.

$100,000.000 SUNKIOMS 
KANUOLĖMS.

Washington.— Armijos 
reikalų biuras pareikalavo 
iš Kongreso, kad tuojaus 
užgintų $400,000,000 sun
kioms kanuolėms dirbti.

ISPANIJOS MINISTERI
JA REZIGNAVO.

Iš Madrido pranešama, 
kad 8 kovo rezignavo visas 
Ispanijos ministerių kabi
netas.

THOMPSONAS DAVĖ SU- 
FRAGISTĖMS $10,000.

Pagarsėjęs savo "bolše
vizmu” milionierius Thomp- 
son, kuris būdamas Rusijoj 
paaukavo $1,000,000 bolše
vikams, dabar išmetė $10,- 
900 Amerikos sufragistėms.

PHILADELPHIA, PA.
Nepaprastos prakalbos.

Nedėlioj, 3 kovo papuolė 
man į rankas plakatas ant- 
galviu: "Lietuvių tautos ir 
Lietuvos laisvės dienos gra
žios iškilmės...” Na, manau 
sau, pažiūrėsiu.

Lietuvių Muz. Salė pilnu- 
tė prisikimšus žmonių. Ant 
pagrindų pasirodo Rich- 

mondo lietuvių parapijos 
vargonininkas, pasako 5 žo
džius ir perstato kalbėti vie
tos kun. Šedvidį.

Tas žmogus baisiai neiš
kalbus, todėl pasisakė tik, 
<ad šiandien apvaikščiojam 
švento Kazio dieną—ir, at
siprašęs nuėjo kampan. Po 
šio, pirm, perstato kokį ten 
advokatą Šliką. Šis vietoj 
prakalbos, pradėjo sakyt iš 
gyvenimo šventųjų Kazi
miero žvvatą. Pasakė, kad 
Kazimieras buvo tikras lie
tuvis, geras katalikas. Baig
damas šitaip užreiškė: "To
dėl ir mes visi sekim šv. 
Kazimiero gyvenimą, buki
me patriotais, o po smert 
apturėsime amžiną garbę. 
Amen.”

Tai advokato kalba!
Trečias iš eilės išėjo kal

bėt, iš kur tai atvažiavęs 
kun. švagždys. Žengė vy
ras taip smarkiai, rodos, 
koks rlindenburgas. Išsi-

”KEL.” SKAITYTOJŲ ŽINIAI.

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

-Keleivio” Admin.

prieš 4 metus gy- 
atsišaukti,

(12)

E. Cambridge, Mass.

Pajieškau brolių Jono ir Jokūbo 
Gembrolių, Jonas gyveno Philadelp- 
phijoj, dabar gi abudu gyvena Chi- 
cagoj. Jų pačių atsišaukti ar kas a- 
pie juos žino malonės pranešti.

Lizie Genibroliutė,
300 Ilinkson str., Chester, Pa.

APSIVED1MAI.
Pajieškau apsivedimui merginos 

arba našlės, nes senesnės 30 metų 
ir ne jaunesnės 25 metu, laisvų pa
žiūrų, padoraus elgimosi. Aš esu 31 
metų. Platesnes žines suteiksiu per 
laiška. Meldžiu atsišaukti. (11)

J. H. V\
BOX 411. S ta. 12, l<awrence, Mass.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
ne senesnės 27 metų, mokančios skai
tyti ir rašyti, mylinčios apšvietą ir 
draugišką gyvenimą. Aš esu 31 metų, 
blaiva-s, mylintis apšvietą ir nerū
kantis. Su pirmu laišku meldžiu pri
siųsti sa\o paveikslą, paveikslus ant 
pareikalavimo grąžinsiu.

D. K. Sabaliauskas, (12) 
10503 Edbrook avė.,

Roseland, Chicago, III.

i
' Pajiškau Juozapo Markaus, iš Čer- 
nalėsio viensėdijos. Subačiaus parap., 
Vilkmergės pav., Kauno gub., ilgą 
laiką gyveno ant farmos aplink 
Gardner, Mass. Kas ji žino malonės 
pranešti, už ką busiu labai dėkingas. 

Motiejus C Markus (13)
650 Trunibull avė., Chicago, III.

Paiieškau pusseserės Elzbietos paro 
naitės, iš Račiupauų kaimo, taipgi 
Pavilo Petronies iš Zaidelių kaimo, 
abu Kupiškio parap., Vilkmergės pav. 
Kauno gub. Meldžiu atsišaukti.

Tarnas Grigas (13)
BOX 37 Hartshorne, Okla.

Jablonskaitės- 
Krokių parap, 

svarbų reikalą ir 
atsisaukt: ar kas

Davis
Pittsburgh, Pa.

Pajieškau

kos lietuvių visuomenės da-. Sd'u^’ 
lis. ją žino pranešti.

Mes manome, kad jeigu; 
iau seimas yra reikalingas,’ 
tai pažangesnioji Amerikos' 
lietuvių visuomenes dalis tu- gyveno Waterbury, jo paties, me'- 
rėtų šaukti atskirą seimą, ,lž,u įsišaukti ar kas žmo teiksis 
kuriame ir tartų savo žodi ____ ___ _
kaip Lietuvos neprigulmy- 151 Caivary str~. 

bes, taip kituose svarbiuose 
šiandie lietuviams darbinin- k°-r 
kams klausimuose. Iniciati- £ar 
vą šitokio seimo sušaukimo sišaukti. 
galėtų paimti Liet. Soc. Są
junga, arba Liet. Darb. Lit. i 
Draug. arba Lietuvių Dar-^ 
bininkų Taryba. I

D. Petrauskas,
Susirinkimo pirm, 'pranešti-1 j

Pajieškau pusbrolio Benedikto Sil- 
. ževičio, iš Raseinių pav., Kauno gub.. 
, - - - f i
1 džiu atsišaukti ar kas žino 
pranešti.

Miss Domicėlė Urban 
VValthain. Mass.

CAMBRIDGE, MASS. 
Lietuvos Sūnų Draugija ! 
prieš "visuotiną” seimą 
Lietuvos Sūnų Draugija, 

savo susirinkime, laikytame 
1 kovo, 1918 metų, po ilgų 
diskusijų nutarė viešai pa
skelbti, kad ji atranda, jog

I

I

Pajieškau pusbrolio Mikolo Varnic- 
, iš Nakiškėlių kaimo, Joniškėlio 

parap.. Panevėžio pav., Kauno gub., 
gyvena bene Brooklyne. Meldžiu at

jos Petraitis
628 liazard road, Palmerton. Pa.

Pajieškau pusseserės Katarinos 
Gudaičiutės po vyru, regis Kazake- 

I vičienė, paeina iš Aleksotas miesto, 
' .Mariampolės pav., Suvalkų gub. Jos 
I pačios atsišaukti ar kas žinc malonės 

(12) 
Jurgis Dudaitis,

Jenners, Pa.
i

Pajieškau brolio Antano Šidlausko, 
| iš Valakiunų sodos, Kuršėnų parap., 
| Šiaulių pav.. Kauno gub. prieš 2 me- 
tu gyveno Kensington, Chicago, III. 

i Taipgi pusseserių: Marijonos ir Ka- 
zimieros Vestertikių, prieš 4 metus 
jos gyveno Bostone. Turiu svarbų 
reikalų ir meldžiu jieškomųjų atsi
šaukti ar kas žino pranešti.
Liudvisė Šidlauskaitė-Katipicnė (11) 

101 Silvcr st-, So. Boston, Mass.

Pajieškau seserų: Marijonos Ku
li ruvienos, gyvenusios Montreal Ca
nada, ir Onos Liudziuvienės, gyvenu
sios Londone, jos iš Ilguvos parapi
jos, Sutkų kaimo, Naumiesčio pav. 
Meldžiu atsišaukti.

Mikas Merkelis (11)
BOX 554, Aberdeen, Wash.

Pajieškau švogerio, Martino Alek
navičiaus, iš Mankunų kaimo Slabados 
gmino, Suvalkų gubernijos, gyveno 
Pennsvlvanijoj. Jis pats ar kas apie 
jį žino malonės atsišaukti.

Antanas Markeliunas,
583 Notre Dame, Mais.

Montreal, Canada.

Pajieškau brolio Petro Gražulevi- 
čiaus, iš šiaudinių kaimo, Lazdijų pa- 

Į gub. 
ar kas

(13) 
Benbush, W. Va.

gyveno

(12)

rupijos, Seinų pav.. Suvalkų 
Meldžiu jo paties atsišaukti ; 
žino teiksis pranešti.

Jonas Gražulevičius, 
BOK 46,

Pajieškau brolio Juozo Jociaus ir 
pusbrolio Kazimiero Jociaus, abudu iš 
Šimkaičių valsčiaus. 
Kauno gub., gyveno 
riu svarbų reikalų ir 
kti. Stasys

900 Jenne str.,

Raseinių pav., 
Pittsburghe. Tii- 
meldžiu atsišau- 
Jocius,

Kenosha, Wis.

Pajieškau Vincento Mačiulaičio, iš 
Naciunų valsčiaus, Panevėžio pav., 
Kauno gub. Turiu svarbu reikalų ir 
meldžiu jo paties ar kas apie jį žino 
atsišaukti.

Anelė Sulkauskienė
438 Marry^str, Scranton, Pa.

Pajieškau Tado Kaztikausko ir Ka
zimiero Rebikausko, abu iš Kuršėnų 
parap. Tulkinčių sodos. Meldžiu atsi
šaukti ar kas žino pranešti.

Jonas Kevisas (13)
65 Brook str., I^iwrence, Mass.

Pajieškau pusbrolių Vinco ir Kazi
miero Radzevičių, iš Sirėlių kaimo, 
Pagirių parap., Vilkmergės 
Kauno gub., gyveno Chicagcje. 
džiu atsišaukti.

Barbora Vebriukė,
336 Bartges str., Akron,

pav.. 
Mei

li 3) 
Ohio.

I

Pajieškau kaiminų Motiejaus Vai
tukaičio ir Antano Raževičiaus iš Ze- 
reškių kaimo. Gudelių valsčiaus, .Ma
riampolės pav., Suvalkų gub. Mel
džiu atsišaukti.

Jonas Skirka
2188 Russell st., Detroit, Mich.

DIDESNĖ VERTĖ NEGU PINIGAS, JEI VARTOSI COLGATE’S.

Pasaulis yra gražus tiems, 
kurie džiaugiasi gera Sveikata.

Kiekvienas, kad būt sveiku ir džiaugtis geru gyvenimu, 
turi būtinai apsaugot savo dantis jaunistės dienose, ir 
visuomet juos švariai užlaikyti.

Nešvarus dantįs užnuodina maistą, kurį valgote ir suga
dina jūsų pilvą. Yra tai pradžia visu ligų kurios apsun
kina žmogų vėlesniame amžiuje ir padaro gyvenimą 
kartesnių.

Priimk paprotį kas rytą tuoj po atsikėlimui ir kas vakarą 
prieš ėjimą gult išplaut dantis su drungnu vandeniu il
su gerai žinomu

i

J ieškok manęs
savo 

vertelgos lange. Geri Dantys — Gera Sveikata.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
ne senesnės 25 metų, mokančios an
gliškai rašyti ir kalbėti, turiu foto- 
grafisto bizni ir reikalinga man tin
kama draugė. Su pirmu laišku mel
džiu prisiųsti save, paveikslą. Mergi
na turi būti 5’/į pėdų augščio.

R. Urban (12)
BOX 419, Lement, III.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
arba našlės be vaikės, laisvų pažiūrų, 
apvalaus veido, aikto sudėjimo, ma
lonios išvaizdos, nuo 20 iki 37 metų 
amžiaus, sutinkančios imti civilišką 
šliubą. Su pirmu laišku meldžiu pri
siųsti savo paveikslą, atsakymą ir 
platesnes žinias suteiksiu per laišką. 

A. Lu,
2120 St Clair avė., N. E., 

Cleveland, Ohio.

Pajieškau apsivedimui draugės, 
laisvų pažiūrų ar protestoniško tikė
jimo, apsišvietusios, mylinčios moks
lą ir dorą gyvenimą. Meldžiu atsi
šaukti, atsakymą duosiu kiekvienai.

J. V. Vaišnora, (11)
BOX 42, Aurora, III.

A. A. JONAS VITKAUSKAS
10 Vasario mirė Jonas Vitkauskas, 

28 metų amžiaus, paliko moterį ir 
vieną vaiką. Velionis paėjo iš Ne
munaičių parap., Gečelaukių kaimo, 
Trakų pav., Kauno gubernijos.

Jonas Stravinskas
Box 41 a E. Granby, Conn.

REIKALAVIMAI
PAJIEŠKAU .MOTERIES, kuri ap

siimtų pridabot namus išėjus man į 
darbą. Platesnių žinių klauskite lai
šku šitokiu adresu: (11)

Joe btumbris,
BOX 277, Belle Valley, Ohio.

REIKALINGI VYRAI IR 
MOTERIS.

Restoracijose. Hoteliuo.se ir Dirbtu
vėse. užtektinai darbo kiekvieną die
ną ir visados gera mokestis. Kreip
kitės pas: (27)

GORALSKYS EMPL. OFFICE,
52 Salėm st., Boston, Mana.

PARDAVIMAI.
GERA PROGA! nusipirkt pas ma

ne galit gaut "Keleivį” ir kitus laik
raščius, o taipgi ir visokių knygų. 
Kas užsirašys pas mane "Keleivį” ant 
metų, tam duosiu gražią dovaną, 

į Dovanas duosiu tik per šį mėnesį. 
Todėl nepraleiskite progos.

Wm. PILYPAS. (?)
720 W. 12<> st.. West Pullman.

CHICAGO, ILL

LIETUVIAI NAUDOKITĖS PROGA.
Parsiduoda lietuvio Karma. Bosfo

ro priemiestyje, tik 5c. nuvažiuot ka
ru; naujos triobos su visais įtaisy
mais, elektros šviesa. Kreipkitės šiuo 
adresu:

TAMOŠIUS DRUZDIS.
97 Florence st..

Chestnut Hill. .Mass.

riKSIDUODA farma. 29 akrai 
žemės, visos triobos geros, arti ke
lio. tarp girių ir šaltinių 10c. karu 
važiuojant nuo Worcestcrio. Vieta 
puiki sveikatai. Parsiduoda už $1,200.

.1. Stelmok (savininkas) (13) 
B<)X 98, Iz-icester, Mass.

KARMOS! FARMOS!
Parsiduoda iš pirmų rankų, t. y. 

pačiu savininkų, parsiduoda ant leng
vu išmokėjimų. Vilta didžiausioj lie
tuviu farmerių kolonijoj .Michigan 
valstijoj. Karinu galima pirkt kokių 
kas nori - didelių ar mažesnių, su 
triniomis, sodais, užsėtais laukais ar- 
lia viena žeme. Vienatinis darbininkui 
išganymas is sunkaus padėjimo, tai 
nusipiri imas farmos. Platesnių ži
nių kreipkitės žemiau paduotu antra
šu. įdedant 3c. krasos ženklelį atsa
kymui. (15)

Tony Zabela.
POX 1, I^ike CoM Peacock, Mich.

FtRMOS TIGIAl PtRSIDUODA.
Farma 75 akrų žemės, 30 akrų dir- 

lianios pirmos klesos, didelis sodas, 
miškas. 7 ruimų namas, naujas tvar
tas- kaštavo $3.500—upelis bėga per 
žemę. 13 karvių, 1 telyčios, arklys, 
70 vistų daugybė mašinų, arti Wor- 
cesterio. Našle parduoda už $6,500, 
įmokėti $2,500.

Farma 108 akrų. 35 dirbamos pui
kins žemės, didelis sodas ir upelis bė
ga. Dideli puikxs budinkai, verti 
$4.000, miškas vertas $4,000, daugybė 
mašinų. 4 karvės. 6 telyčos, 3o vištų, 
arklys vertas $350. Arti M’orcesterio. 
Parsiduoda už $5,500. įmokėt $2,500.

Turiu daugybę farmų, reikale 
klauskite

JONAS BUROKAS (12)
1 12'- Millbury at, VVorcester, Mass.

Hoteliuo.se


Galų-gale parapijonai 
_ 1 jau "streikuot” 

prieš Krasnicką ir bažny
čioj. "Streikas" prasidėjo

Kiip Cubridge'nB ptnN«- pr£$;
Mi iivij« ku. Krasoickj.

lietuviai v?’nS Pftnyėm einšnt apie

I iS3

Cambridge’aus 
katalikai šiandien mano, > 
kad jie yra suradę geriausi į 
būdą atsikratymui nuo ne
pageidaujamo kunigo. Tas 
būdas—tai "streikas bažny-ĮV • • MC1O1.

Pasistačius Cambridge 
aus lietuviams bažnyčią, už 
kleboną jiems buvo prisius-!; 
tas tūlas Krasniekas, 
tūli sakėsi pažinoję 
voje kaipo kriaučių.

Paėmęs parapijos reika
lus i savo rankas, kun. Kras- 
nickas tuojaus sukėlė prieš 
save daugeli žmonių, netik 
pažangiųjų, bet ir karščiau
siu katalikų, nes tai buvo 
didelis grubijonas. turėjo la
bai palaidą liežuvi, o kartais 
ir kumščios negalėdavo su
valdyt. Už šlykštų apšmei
žimą per pamokslą viena 
mergina ir moteris syki no
rėjo ji areštuoti, o už muši- 
mąsi kita moteris buvo pa
traukus ji teisman ir Kras- 
nickas buvo nubaustas $20.

Atėjus Lietuvių Dienai, 
kuomet visos Cambridge’- 
aus lietuvių draugijos—ka-

stacijas. Anksti pėtnyčios 
• rytą katalikai susirinko 

į bažnyčion, manydami, kad 
bus jaunas kunigėlis. Bet 
vos tik pradėjo jie prie pir- 

jmos stacijos giedoti, kaip
■ iš zakristijos išlindo Kras- 
' niekas ir pradeda juos ves
ti. Katalikai "sustreikuoja"

kuri *r nelt>e^eda. Krasniekas 
Lietui ‘ ra^na:

I —Giedokit! giedokit! 
Parapijonai tyli. Streikas. 
Krasniekas tuojaus susi

rinko vaikus ir prie antros 
i stacijos gieda jau "skebai.” 
i "Streikieriai" Įsimaišo jų 
'tarpan ir prie trečios staci
jos kila jau "riaušės, 
kaip parapijonai

■ "revoliucija." Su 
■stacija "ėjimas"

-

į
I

" arba 
sako— 
trečia 

likos per
trauktas ir žmonės Įtūžę iš-, 
siskirstė.

Sekančio} nedėlioj para
pijonai eina ant mišių, ma

inydami. kad dabar Krasnic- 
,kas tikrai jau nesibruks 
žmonėms, kurie jo taip ne
kenčia. Bet jie ir vėl apsiri
ko. Mišių laikyti vėl atėjo 

x ... • *.. . • pats Krasniekas, o prie du-
ku nUur? HnktirX" S bažn' či°j
Kų—nutarė linkti 'šaukta policija,
vieno ir surinktus pinigus. žmonis !a'kia 

galėjo, kad.šitam bendram 
.darbui pakenkus. Jisai už
sisakė sau popierinių dėžu-! 
čių ir išleido savo rinkikus 
aukoms rinkti.

Šitokiais savo darbais ku- ’ 
nigas Krasniekas žmonėms 
taip Įkirėjo, kad jie pradėjo 
reikalauti iš kardinolo nau
jo kunigo. Siuntė jie komi
sijas su skundais pas dioce- 
zijos viršininką kelis kar- į 
tus; kėlė parapijoj streikus; 
kvietė neprigulmineru kuni- 
S apdaužęs, ir at-

sisveikmo, prasvdamas deni .. - • -
ĮAČUIOLI UZ. VlSn<Į.
čius atsisveikindamas jam 
pasakęs: "Važiuok sau svei
kas, tik kitur buk geres- 

: nis žmogus, negu čia buvai." 
Sakoma, kad nors neilgai 

■ kun. Krasniekas Cambrid- 
! ge’uje bizni daręs ir nors 
žmonės jo nekęsdami va

liuodavo su savo reikalais 
i daugiausia i So. Bostoną, 
bet vis ael to išvažiuoda- 

■mas jisai dabar išsivežęs a- 
Ipie .$12,000.00.
I

<

inigėlis pasakys nors pamok
usią. Bet po mišių Krasnic- 
ikas tuojaus peržegnoja ir 
pradeda rėžti pamokslą.

Staigu tik urrra!... Žmo
nės sukilo ir visi kartu lau
kan.

Žinios apie šitą "streiką 
bažnyčioj" pasklydo tuojaus 
}K) visą Cambridge’ių ir ant 
rytojaus Krasnicko C-am- 
bridge’uje nebeliko.

Išvažiuodamas jis da užė
jo pas p. Bartkevičių, kuri 

j anuomet po bažnyčia buvo 
ir at-nuo kun. Krasnicko kai^

negalėjo atsikratyti, taip|vanoti už viska Bai,kevi. 
negalėjo.

katalikai pradėjo jo taip 
nekęsti, kad jau nebenorėjo 
eit pas ji nei išpažinties, nei 
vaikų nešt krikštyt.

Atsirado galų gale naujas 
kunigėlis. Su visais savo rei
kalais katalikai pradėjo 
kreiptis pas naująjį. Krasni- 
ckui, suprantama, tas nega
lėjo patikti, ir naujam kuni
gui jis nenorėjo apsileisti: 
kur tik galėjo, ten brukėsi 
pats. Net juokų atsitikda
vo. Taip ve, pastaromis die
nomis atnešta kūdikis pa

krikštyta Kūmas užėjo per 
užpakalines klebonijos du
ris ir paskambino, manyda
mas. kad tenai išeis jaunas 
kunigėlis. Bet išlindo pasi
šiaušusi Krasnicko galva:

—Ko jums reikia?
Kūmas nenori, kad Kras- 

nickas krikštytų atneštą jo 
kūdiki, todei pradeda me
luot:

—Ligonis labai serga... 
Gal jaunas kunigėlis galėtų 
ateiti, paskutini patepimą 
duot...

—0 koks adresas?
Kūmas pasakė savo adre

są, manydamas, kad Kras- 
nickas pas "ligonį” nenorės 
eiti. Bet Krasniekas užsira
šė adresą ir užreiškia:

—Orait, aš pats nueisiu!
Kūmas mato, kad 

blogai. Bėga namo 
"burdingierkai

—Marijon, greitai 
i lovą, ba kun. Krasniekas 
tuoj ateis paskutini patepi-

Z

čia bus 
ir sako

gulkis

mą duot.
Mergina išvertė akis:
—Kibą tu durnas!...
Kūmas paaiškino dalyką, 

bet mergina nenorėjo "pas
kutinio patepimo” ir apsi
rengus išbėgo.

Negalėdamas gauti "ligo
nio,” kūmas vėla leidžiasi 
risčias klebenijon ir radęs 
Krasnicką da neišėjus pra
neša jam, kad ligonis jau 
Ijasveikęs ir kunigo nebe rei
dą.

VAKAR, ŠIANDIEN IR 
RYT. ,

Kiekvienas mielai atmena 
.vaistą, kuris jam pagelbėjo 
(vakar. Jis žino, kad tas vai- 
Istas pagalbės jam ir šian- 
įdien ar ryt, jei negerovė jo 
sveikatoje apsireikš. -John 

: Zlatohlavek, iš Dysart, Ia. 
į prie savo užsakymo vasario 
\2. d. 1918 m. prideda sekan- 
jčią pastabą: "Prieš šešioli- 
Įka metų kuomet aš Nevv- 
iYorke gana sunkiai sirgau 
[daugiau kaip 6 savaites. Tri- 
nerio Amerikoniškas Kar
čiojo Vyno Elixeris išgydė 
mane. Dėlto aš ir vėl siekiu 
to paties vaisto.” Trinerio 
Amerikoniškas Elixeris nie
kad neapgauna pagelbėjime 
nuo nevirškinimo,vidurių už 
kietėjimo, galvos skaudėji
mo, nemigės, nerviškumo ir 
abelno apsilpnėjimo. Mr. 
Krank Lycka, iš Lansing, 
Mich., vasario 14 d. 1918., 
rašo mums: "Aš patariu va
rtoti Trinerio Amerikoniš
ką Karčiojo Vyno ElixerĮ 
Visiems mano tautiečiams.” 
Po išmėginimo jus sakysite 
tą pat. Kaina $1.10 aptieko
se. Trinerio Linimentas ne
sulyginamas veistas nuo 
reumatizmo, neuralgijos, 
strėnų gėlimo, nikstelėjimo, 
ištinimo, ir tt. Kaina 35 ir 
65c. aptiekose. Išsirašant 
—45 ir 75c. Joseph Triner 
Co., Mfg. Chemists, 13X^— 
1343 So. Ashland avė., Chi
cago, Iii.

(ApcrarMniTnas).
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Materijalistiškas
Istorijos
Supratimas

TRUMPI IR AIŠKUS STRAIPSNELIAI 
PROLETARIŠKOSIOS FiLOZOFIJOS.

TAI VIENINTĖLĖ LIETUVIŲ KALBOJE KNYGA, 
KURIOJE TRUMPAI, BET AIŠKIA! NURODOMA 

KAS GIMDO PASAULYJE VISOKIUS 
BAISIUS NUOTIKIUS.

I. [vairus Isiorijoa supratimai.
II. Materijaiiškasis Istorijom supratimas.
III. Išvedimų patvirtinimai.
IV. Pirmoji Kryžeivių Karė.
V. Antroji Kryžeivių Karė.
VI. Trečioji ir sekančios kryžeivių karės.
VII. Kryžeivių karės su Krikščioniais ir

KNYGA PADALINTA 1 AŠTUONIS SKYRIUS.

SKYRIUS
SKYRIUS
SKYRIUS
SKYRIUS
SKYRIUS
SKYRIUS
SKYRIUS

Stabmeldžiais.
KARIŲ PRIEŽASTJS.

SKYRIUS VIII. Materijališkasis Istorijos Suprati
mas ir Dubininkų Kle3os Išsihuosavimas.

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.

Geriausis Kriaučius Bostone.
Jeigu norite tinkamas ir atsakan

čias drapanas, tai užsisakykite 
lietuvius kriaučius:

M Jonas A. Katkus ;

PAIN-EXPELLER

i
t

u
{< 

>!

I

Telephone: Back Bay 4200

DAKTARAS
Fr. Matulaitis

GYDO VISOKIAS LIGAS 
PRITAIKO AKINIUS.

alandos:
Nuo I iki 3 dienų. 
Nuo 7 iki 9 vai vakare.

419 BOYLSTON STR.
Suite 419^420 ir 421, 

Netoli didžiojo miesto knygyno,
ROSTON. MASU.

(
j

H. S- Stone, Oph.D
Akių

1 Specijalistas

iO m. So. Bostone. 
39H Broadvvav,

SO. BOSTON, MASS.

Dr. David U.Rosen
Kalba Lietuviškai, Lenkiškai. 

Rusiškai ir Vokiškai.
GYDO VISOKIAS LIGAS.

Valanda*:
Nuo 8 ud 16 ryte. N*

3 Iki I dienų, ano 7
8 vakare.

HANOVER S1RK8T. 
BOSTON MASS.

tai kiekvienos šeimynos geriausis draugas, kuris 
tikrai pagelbi r*u< visokių kentėjimų ir skausmų.

Dabartinės gyveninio aplinkybės privertė mus pa
branginti iki 35 centų mažą buteliuką ir iki 65 cer.:ų 
didelį.
Pilnai tikėkite, kad gausite visada tą senai išbandytą 
gyduolę tokio pat gerumo ir p:;ge’bingt:mo. Nesi
duokite apgaut suklastuotais vaisiais, parduodamais 
už pigesnę čienią.
Šių senų tikrų gyduolę gausite visuomet tokiame 
pakelije, kaip čia parodyta. Pirkdami zinrėkite, kad 
butų ant pakelio ženklas „INKARAS” ir žodis 
„LOXOL,” o taipgi musų pavarde.
Tikrasis PA I N~ EXPE1.1.ER f S parduodamas visose 
aptiekose Galite gauti ir tiesiog iš mus. Patariame 
pirkt buteliuką už 65 centus, nes jame yra gyduolių

dvigubai daugiau, negu už 35 centus.
F. AD. RICHTER & CO.

74-80 Waahington Street, New York

Rusijos Revoliucijos
PAVEIKSLAS

dilinėtas paveikslas parodo , kaip 
nuginkluoja carų ir kaip jis turi pa
sitraukt nuo sosto. Revoliucijonie- 
ria: aplinkui apsupę su raudonomis 
vėliavomis apskelbia Laisvę. Pa
keiksiąs spalvuotas ir gerai atrodo, 
r’risiųskite 25 c., o mes prisiusime 
jums paveikslą. Galite suvyniot 25c. 
• popierų ir pasiųst prastame laiške 
užrašydami aiškiai adresų.

"KELEIVIS"
255 Broadway,

South Boston. Mass. I
 APTIEK A (

Teisingiausia ir Geriausia i

Sutaisom Receptus su di- į 
džiausią atyda, nežiūrint ar iš ; 
Lietuvos atvežti ar amerikoniš- į 
ki. Gyduolių galite gauti, ko- į 
kias tik pasaulyje vartoja, taip- ’ 
gi visados randasi lietuvis ap
tiekorius. ;
EDVARO DALY, Sarmitikas ;

18 Binimi, So. Bcston.
Galite reikalauti ir per laiš- j 

kus, o mes per ekspresų gyduo- j 
les atsiųsime.

ELEKTRA YRA GYVASTIS.
VYRAI—MOTERS—KAM KENČIAT? Bukit tvirtus, 
sveiki. Užsiganėdinkit gyvenimu. Prisirengkite dabar 
prieš ligas, skaudulius, šaltį. Stebuklingas pasekmes ta
sai elektriškas diržas padaro kiekvienam. Ar norėtųsi 
sirgti ir kentėt kada mes pasiūlom pagelbų taip pigiai, 
tasai elektriškas diržas padarytas su ypatingu tikslu. 
ATNAUJINT GYVYBE nušilpusio kūno dalyse. Geras 
nuo susinervavimo ligų, reumatizmo, suirimo pilvo, ink
stų, plaučių ir kitokių negalių vyrams ir moterims. Ne- 
tentėk da vienų dienų. Prisiųsk $1.50 su vardu ir adre- 
u, o mes pasiųsime tuojaus. Priduokite juosmens mie- 
ą. Už Suvienytų Valstijų reikalaujame užmokėt iš kalno, 
’ishleigh & Co., B. 70 Athenaeum Bldg., Chicago, III.

Ant 2 I 
akmens

Gelžkelio laikro 
„a, dis sriubelių už 

sukamas, vyriš 
ko didumo, an;
20 metų auksui) 

j tas su išrašytai;
dubeitavais vi r 
šais. Labai tei 
singas, ypatinga 

gelžkeliu važiuojantiems žmonėms 
kuriems reikia visuomet tikras lai 
kas žinoti. Gvarantuotas ant 20 mi
tų. Ypatingas pasiulyjimas. Mes iš 
siusime šį laikrodėlį ant kiekvieno ad 
reso už $5.95 C. O. D. ir persiuntiim 
kaštus, su teise jums viską peržiūrėt 
Jei busi neužganėdintas, nemokėk n< 
cento. Atsiminkite jus užmokėtu 
mėt už tokį pat laikrodėlį apie $25.0 
jei pirktumėt kitur. Puikus auk 
suotas lenciūgėlis ir kabutis dykai s> 
kiekvienu laikrodėliu. ( ?

EXCELSIOR WATCH CO.
906 Athenaeum Bldg. CHICAGO. TL1

I.
I

iš ryto

r

galit
(?)

oomoioicciūioioi
, t

Telephone: Greenpoint 2-372

MACYS BROS.

h

£

DUOKIT PASIŪT MUMS

JEJ0C
24 žirneliai už 25c, 
ViMMe ap(ifko«e.

Ė tarpe Driggs ir lkdford avė. J
| BROOKLY5, N. Y. I

Mes užtikrinant, kad Jus ‘■nčėdysit pinigų 
ir turėsite GRAŽIUS RUBUS. Kadangi 
mes imam materija iš gerųjų firmų ir pri- 
mteroojam rūbą pagal žmogų, todėl musų 
pasiūti siutai ar overkotai nesudarko žmo
gaus išvaizdos ir būna
VISOKIUS VYRAMS
KOTUS PASIUTAM
TAIPGI IŠVALOM

tvirtesni.
SIUTUS IR OVF.R- 
PIGIAI IR GERAI.
IR IAPROSINAM 

VYRŲ IR MOTERŲ RUBUS 
Darbas geras ir užtikrintas. Kaina 

prieinama.
Tikras Jmu' brolis lietuvis

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

Telefonas: So. Boston—21018

$1.00
Pristatom į namus visokius 

daiktus į visą apiclinkę Jeraey, 
NTewYork, South ir Centrai 
Brooklyną, Maspeth ir kitur. 
Atvažiuokit ir is toliau, k*-a. 
užsimokės. (?)

198-200 Braid Street

Y žniiisį*
šalti 

APSAUGOJA SVEIKATĄ.

CASCARĄEOUININE

Sena šeimyniška gyduolė—žirnelių 
pavidale lengva priėmimui. Nėra joje 
svaigalo. Nedaro nepiiimnumo pri
ėmus. išgydo šaltį į 24 valandas, 
gripų į 3 dienas. Gauk raudonu vor
eliu su p. Hill paveikslu dėžutę.

J. BERžELIONIS & CO.
4 Raymarket Sų. kampas Cross Str 
arba 28 Chandler St. netoli Castle Sq 

BOSTON, MASS.

TIKRAI LIETUVISK A KRAU
TUVĖ IR IŠLYGOS PIGIOS

UŽLAIKAU VISOKIŲ KNYGŲ 
IR KITOKIŲ DAIKTŲ.

Galima gaut pirkti visus Am - 
riboje leidžiamus laikraščius, 
taipgi ir juos užsiprenumeruoti.

Krautu ’ū atvira nuo 7 " 
iki 12 vidurnakčio.

Toliaus gyvenantieji 
keiptis tašku šuo adresu:

J. A. KATKUS
2204 Forbes st.. Pittsburgh, Pa.:

jus mylėt. Reikalaukit visur irjl
I nu’nov'o roti lCaav»_'(t

Aš, Alena Kostovska, pasir< 
dau visai publikai akyse

Kas mane išgelbėjo nuo varginan 
čių ligų? Salutaras Bitteris. 
per praeitus 4 metus buvau vos tik 
gyva. Aš kentėjau nuo nevirinime 
pilvo ir dispensijos. Mažai tegalėda 
vau valgyti ir suvalgytas maistas su 

, teikdavo daug man nesmagumo—at 
‘ siiiepdavo skilvyj skausmai, rėžimas 
gurgimas vidurių. Diegliai suimda 
vo po krutinę, šonuose ir strėnuose 
Niekur aš negavau pagelbos dėl savi 
sveikatos. Bet kada aš pradėjau rei 
kalauti Salutaras Bitteris ir Saluta 
ras, Regulatria, dėl moterų, prade 
jau gerai iausties, gerai valgyti ii 
dirbti, pasidarė smagu viskas. Pei 
6 mėnesius aš savo paveiksią nebega 
liu pažint ir palikau laiminga naudo 
darni Salutaras Bitteria. Kaina?1.00 
Galima gauti goresniuose saliunuost 
ir aptikose, o kur negalima gauti 
kreipkis pas:

SALUTARAS CHEMICAL TNST 
Žolės nuo visokių blogumų.

1709 S. Halsted St., Tel. Canal 6417
P. J. BALTRĖNAS, Prof. 

Chicago, III.
Sitų apgarsinimą turėtų perskaityt 

kiekvienas, iškirpt ir pasilikt.

Aš

s-i-H---kf i' r r rr ? r n xior r r»^mcncK*=»h 8 *.

Siutus, Overkotus 
ir kitokius Kubus

KARE IR LIGOS!
KARE, TAI LIGŲ GIMDYTOJA.

Karė padaro žmogų, o ypač tą, kurio vai
kas, giminaitis ar draugas randasi kovos 

lauke bei rengiasi prie kariavimo, susi- 
rupinusiu, o tas trukdo reguliariškam 

valgiui bei VALGIO VIRŠKINIMUI
Karė yra priežastimi valgio produktų 

pabrangimo, delko paprastai žmonės 
bei darbininkai turi permainyti jiems 

priprastus valgius, kitais arba sumažinti 
jų sunaudojamą laiką.

Tas viskas prisideda prie išsivystymo 
įvairių vidurių bei skilvio ligų. Vienok 
Kiekvienam žmogui pagalbon stoja Ap- 
tiekoriaus Vinco J.Daunoros Trejankos 

arba Trejos Devinerios. Kaina dėžu
tės su prisiuntimu 50 centų. Reika

laukite prisiųsdami pinigus pačto ženk
leliais, šiuo adresu

VINCAS DAUNORA
Aptiekorius,

229 BEDFORD AVENUE, BROOKLYN, N. Y.

KELEIVIO”
SPAUSTUVE

Viena iš didžiausių lietuviškų spaustuvių 
Amerikoj su naujausiomis mašinomis 

ir geriausiais įtaisymias.

SPAUSDINAM:

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

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

Darbų atliekame

GRAŽIAI, PIGIAI ir GREITAI.

Ypatingai pigiai ir gražia: padarom drau? 
gystėms Konstitucijas ir šiaip visokius jų 
reikalams spausdinius. Todėl su visokiais 
spaudos reikalais kreipkitės į "KELEIVIO” 
spaustuvę, o visados gausit teisingų ir gerų 
patarnavimų.

“KELEIVIS”
2SS Bradiny, S». Bosten Mass
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Lietuvos šelpimo Fondui 
Amerikoje.

“Grūdo” laiškas iš Rusijos

Gerbiamieji!
Aname savo laiške, 

mes Tamstoms rašėm 
sėjo 7 d. p. m., trumpai pa- 
minėjom apie musų Drau
gijos įsteigimą ir tuos prin
cipus, kuriais mes vadąvo- 
mės, teikdami pagalbos dėl 
karės nukentėjusiems Lie
tuvos gyventojams. Šiuo 
tarpu mes norėtume Tams
toms pranešti apie tą pozi
tyvų darbą, kuris musų pa
darytas ir apie tas perspek
tyvas, kurios laukia musų 
Draugiją ateity.

"Grūdo” Draugija šian
dien turi savo skyrių: Psko
ve (su £>askyriais Ostrove 
ir Porchove), Mogilove. 
Juzovkoj, Jurjevkoj, Lu- 
genske (Ekaterinoslavo 
gub.) ir Įgaliotinius: Reza
nėje, šklove, Lozovaja Pay- 
lovka, Samaroj, Smolenske 
ir Taganrogo apskrity.

Tiek Pskove, tiek Mogilio
ve anksčiau veikė Centro 
Komiteto N. D. Š. skyriai. 
Ilgainiui tie skyriai pradėjo 
irti. Išpradžios jie paleido iš 
prieglaudų vaikus, kurie 
turi tėvus, galų gale tapo 
išmesti gatvėn ir našlaičiai. 
Nekalčiausios karės aukos- 
vaikai paliko badui iš šal
čiui. Negalėdama šelpti vi
sų Mogiliovo tremtinių, nes 
maža buvo pinigų, "Grūdo" 
Draugija dar pradžioj rug
pjūčio mėnesio įsteigė ten 
vaikams prieglaudą, kur 
tilpo 33 našlaičiai. Kartu su 
prieglaudomis C. Komiteto 
skyrius likvidavo ir savo 
mokyklas. Prieglauda be 
mokslo negalima. Nemoki
nant vaikų genimo, jie iš
moks blogumo. "Grūdo" 
Draugija negalėjo palik: 
vaikų be mokslo—šalia prie 
glaudos ji įsteigė pradeda- 
mają mokyklą, kurią lanko 
dabar 80 vaikų. Tos prie
glaudos ir mokyklos įrengi
mas Draugi jai kainavo 2,505 
rub., o jų užlaikymas 1,100 
rub. per mėnesį. Vėliau pa
aiškėjo, kad dar nemažas 
tremtinių vaikų skaičius no
rėtų Įstoti į prieglaudą. 
Spalio mėnesio pradžioje i 
prieglaudą priimta dar 42 
vaiku. Čia brangumas auga 
ne sąvaitėmis, bet dienomis: 
dėlto spalio mėnesį padidin
tos prieglaudos užlaikymas 
apsiėjo jau 2,320 rub., mo
kyklos gi—400 rub.

Žiemai atėjus, vaikai rei
kėjo šilčiau aprėdyti, nes jie 
buvo pusiau basi ir pliki. 
Tam tikslui Draugija išlei
do l.<S50 rub. Šitų pinigų toli 
gražu neužtenka. Norint 
bent kiek žmoniškiau aptai
syti, reikėtų dar apie 6,000 
rub. Bet neturėdama lėšų. 
Draugija daugiau duoti ne
gali.

Pskovo Skyrius šiandien 
užlaiko 3 prieglaudas: Por
chove ir Ostrove (virš 100 
vaikų), Pskove—50 vaikų 
ir 2 mokyklas Ostrove ir 
Porchove. Joms užlaikyti 
reikia apie 4,200 rub. per 
mėnesį. Be to, Pskove stei
giama mokykla, kurią keti
na lankyti apie 100 
Ostrovo ir Porchovo 
aprėdymui Draugija 
signavo 3,000 rublių.

Rezanėje ir Šklove tebe
veikia Centro Komiteto sky
riai. Bet jie taip iširę, 
kad neįstengia aprūpinti pa
čių svarbiausiųjų tremtinių 
reikalų. Ypač vargu dabar, 
žiemos šalčiams atėjus: ne
maža dalis tremtinių, ypač 
moters ir vaikai, menkai ap
sivilkę ir nudriskę. Šklo- 
viečių aprėdymui Draugija 
jau išleido arti 1.000 rub. 
Rezanėje pastaraisiais 
dviems mėnesiais išleista: 
(1) šiltiems drabužiams pir
kti 1,800 rub.; (2) vaikams 
aprėdyti ir apauti—900 rub-

kurį 
rug-

* *

vaikų 
vaikų 

jau a-

lių; (3) valgiui ir malkoms 
pirkti—400 rub.

Turime pažymėti, kad 
”Grudo” Draugija pinigų 
nebedalina tremtiniams, 
nes, "almužnas” dalinant, 
mažai tepasieki tikslo— 
priešingai, dažnai tik tvirki
ni tremtinius. Tremtinis, 
duokim sau, gavęs kelis ar 
keliolika rub. rūbams, ne
galės jų nupirkti. Kodėl? 
Nes provincijoje arba visai 
nėra medžiagos, arba ji to
kia brangi, kad prieinama 
tik gerai pasiturintiems. 
Kas kita pirkti didelėmis 
nartijomis pačiai Draugijai. 
Pavyksta sulyginant ne
brangiai gauti ar stačiai iš 
fabrikų, ar iš vyriausybės 
sandėlių, ar kokios visuome
nės įstaigos. Rezanėje, duo
kime, buvo pirkta 500 arši
nai milo po 8 rub. aršinas. 
Tiems tremtiniams, kurie 
šiek tiek uždirba, "Grūdas" 
parduoda medžiagą, kitiems 
gi—visiškai beturčiams— 
duoda dykai.

Spalio mėnesį tam tikras 
Draugijos Įgaliotinis apva
žiavo Skopiną, Michailovą 
ir kitus mažesnius Rezanės 
gub. miestelius. Buvo gau
sa žinia, kad dar ligšiol ten 
?sama vietų, kur tremtiniai 
iokios paramos negauna. Į- 
galiotinis rado ten apie 100 
lietuvių-tremtinių. Nuolati
nės pagalbos negalima bu
vo organizuoti. Visi jie bu
vo surišti su vietos svetim
taučių organizacijomis ka
rės aukom šelpti.

Kitose vietose, kaip Ju- 
zovkoj, Jurjevkoj, Lozova- 
ia Pavlovka ir^kt., plačiau 
tremtiniams pagalbos or

ganizuoti nepavyko. Trūks
ta lėšų. Vienok daugely 
vietų reikalo esama labai di
delio. Sakysim, Juzovkoj 
vra nemaža lietuvių-tremti
nių. Dar daugiau artimose 
šachtose ir kaimuose. Pa- 
<ak žinių, kurias surinko 
uusų Įgaliotinis, apvažiavęs 
Tekaterinoslavo gub., Juzov
koj ir jos apielinkėse yra a- 
.rie 800-1,000 lietuvių-trem- 

:inių. Jokios lietuvių orga
nizacijos be "Grūdo" sky
riaus Juzovkoj nėra. Trem- 
iniai gauna pašalpos (8-10 
■ub. per mėnesį) iš vietos 
enkų Komiteto. Supran- 
ama, kad tokiais pinigais 
žmoniškai negyvensi. Di- 
ižių didžiausią vargą tenka 
lentėti vaikams. Jie apska- 
•ę. išalkę ir be jokios dva
sios paramos sėdi namie. 
<iek jau kartų tremtiniai 
jrašė Įsteigti Juzovkoje 
jrieglaudą. Draugija. įna
šai teturėdama lėšų, turėjo 
iiems atsakyti. Tokių at
itikimų yra daugybė. Ilius- 
racijai mes čia paėmėm 
ik vieną pavyzdį.

Tiesa, daugely vietų 
nums pavyko įsteigti pradė- 
lamasias mokyklas (Juzov
koj. Jurjevkoj, Samaroj. Lo- 
'ovaja Pavlovka ir kt.). Bet 
,’eikia nesulyginamai dau
giau. Mokyklų užlaikymas 
apsieina apie 1,000 rub. per 
mėnesi.

Iš šitos bendros apžval
gos matote, kad esamoms 
"Grūdo" Draugijos įstai
goms užlaikyti reikia apie 
S,500 rub. per mėnesį, nekal
bant jau apie vienkertes pa
šalpas. kai}) prieglaudų i- 
>engimas, tremtinių aprėdi- 
mas ir 11. Nekalbame ir a- 
pie tas vietas, kur prašoma 
pašalpos, l)et kur neturint 
ištekliaus, negalima jos duo
ti. Juo toliau, juo daugiau 
matyti išlaidų.

Be to, karė eina galop. 
Laukiame jos pabaigos. 
"Grūdo" Draugijai teks 
naujo sunkaus ir atsakomo 
darbo—surankioti lietuvius 
tremtinius is įvairių Rusi- i 
jos miestų-miestelių ir kai-' 
mų ir padėti jiems sugrįžti1

o

namo. Reikės daug jėgų ir 
nemaža lėšų.

Draugai amerikiečiai,mes 
vėl kreipiamės į Jus. Jus ne- 

imaža jau padarėte—vaikus 
■aptaisėte, juos pavalgdyno- 
te, daug vargdienių priglau
dėte. Tikimės, neliausite ir 
toliau tai darę. Mes tikri 
esame, kad Jus taip^ kaip 
ir mes, jaučiame vieną di
džią visuomenės akyse prie
dermę—savo kraštui grą
žinti vaikus, likusius čia be 
pastogės ii- artimos širdies 
—juo daugiausia jų grąžin
ti, apsergėjus nuo bado, li
gos ir gatvės paniekos.

Valdybos pirmininkas 
V. Zubovas,

Už sekret. J. Krikščiūnas.

PEČIU SOPĖJIMĄ, STRĖNŲ GĖ
LIMĄ, sprando sustingimą ir vsus 
ritus skusmus ir gėlimus prašalina 
Sloan’o Linimentas.

Nereikia intrint. Paprastai už- 
'.iet ant skaudančios vietos ir greit 
susigeria ir atneša pagalbą, švare
snis negu limpantis pleisteris bei 
-nostis, negadina odos.

Turėk bonką po ranka dėl reuma- 
rizmo, nikstelėjimų, užsidrėskinio, 
lanįų gėlimo, neuralgijos, strėnų ge
imo, rumenų sustingimo ir tt.

GIRARDVILLE, PA. 
Margumynai.

Kovo 2 d. Potts Collier 
Locust Dale anglių kasyk
loje likosi užmuštas anglia- 
kasis Jonas Mičiulis. Velio
nis buvo vedęs, apie 40 me
tų amžiaus vyras, paliko 
moterį su šešetu mažų vai
kų. Priklausė angliakasių 
unijai ir buvo nariu Lietu
vių Ukėsų Kliubo.

Kovo 3 d. čia buvo rodo
mi Račiūno krutomieji pa
veikslai iš dabartinės karės 
ir Rusijos revoliucijos, 
žmonių prisirinko pilna sve
tainė.

Reikia priminti, kad čia 
pereitais metais Račiūnas 
buvo kreipęsis į Lietuvos 
Sūnų Dr-ją, kad ši pasiimtų 
sau uždaviniu surengti pa
veikslų perstatymą—paim
tų svetainę ir išgarsintų, tai 
musų dvasiškas piemuo nu
bėgo net pas miesto 
reikalaudamas, kad neleis
tų rodyt krutančius prieš 
Įfc^irę ir agituojančius už re
voliuciją paveikslus. N«* L į

p n i bažnyčioje, kad "šiandien 
'mišparų nebus, bo bus rodo
mi Račiūno paveikslai ir vi
si turite nueiti.” Mat jau 
jielno nuošimtis dabar turi 
tekt kunigui, o ne draugi
jai, mokančiai pašalpas li
goninis ir šelpiančiai nelai
mingus savo narius. Kada 
paveikslai rodomi kunigo 
vardu, tuomet jau ir 
lioj įžangos imt nėra 
džiama. Kad žmonių 
rinko pilna svetainė, 
tėvelis jau iš dižaugsmo try
nė rankas, kad gerai papel- 
nysiąs, tečiaus—kaip tu 
man Dieve, taip aš tau. 
Jeigu draugijos vardu nega
lima imt Įžangos, negalima 
jos imt ir kunigo vardu. 
Musų tėvelis ko netruko iš 
piktumo ant Lietuvos Sūnų 
Draugijos, kad ji jam biznį 
sustabdė.

Dovana Visiems Dykai.
ir

nedė- 
drau- 
prisi- 
musų

LSS. 79 kuopa šiuo laiku 
neblogiausiai gyvuoja. Tu
ri 14 narių ir darbuojasi, 
kiek išgali. Gana trumpu lai
ku turėjo šiemet balių, drau
gišką vakarienę ir atvaidi
no veikalą "Paskutinė Ban- 

voliuoyą paveikslus. Na ir-ga.” 
kunigėliui pasisekė pakenk-; Kovo 3 d. savo susirinki- 
ti draugijai; nedėlioj pagalime nutarė iš savo iždo pa- 
Pennsylvanijos tiesas nega-i aukauti į Socialistų Parti- 
'ima imt Įžangos. Bet štai,įjos "miliono dolerių fondą” 
tas pats musų biznierius se- Į 85. ir i LSS. Apsigynimo 
kauti nedėldienį pagarsina i Fondą S5.

Tai kas nors nepaprasto. Nu
stebinantis laikrodis, naujo išra
dimo, apie kurį da nėši girdėjęs, 
laikrodis yra naujausiu išradimu 
laikrodžių srytyje. Apie jo prak- 
tinguma kall.a žemiau paduotas 
aprašymas: 1) Rodo valandas ir 
luinutas kaip ir paprastas laikro
dis; 21 padarytas yra iš geriau
sio metalo taip, kad gali būt ug
nyj it nesudega, ir gali išlaikyt 
per visą tavo gyvenimą; 3) už
sukti reikia tik vieną sykį į 8 die
nas; 4 i Laiką laiko geriau negu 
koks nors kitas laikrodis ir nesu- 
vėiir.a nei minutės: 5/ Gvaran- 
tuotas 25 metams; G» Sveria 10 
skambutį, kuris taip smarkiai 

ir kiečiausiai miegant; prikelia iš

galvą,

svarų; <) fun 
skambina, kad 
miego ir išvelka iš lovos, kad jį nutildytų; 8) Nak
ties tamsoj nereikia kelties, žiebi degtuką, kad pa
mačius koks laikas, vien tik paspaust Knvpkulį ir 
visas laikrodis apšviečia elektros šviesa; 9) Ga
li kartu šviesti ir skambinti; Gaii būti kaipo kam
barinis bei oiisinis varpelis dėl pasaukimo geisti
nos ypatus, iii Turi egzaminuojamą lemputę dėl 
ištyrimo akies. Durnos, ausres. gerklės, nosies ir 
dantų; 12) Turi elektros (bateriją labai pasekmin
gą gydymui nerviškų ligų; 13/ Turi savyje nesu
degamąjį'. bankinę spintelę dviems perskyrimais: 
vienas pinigams, antras bragmenims sudėti: Ban
kas aprūpintas slaptingomis durelėmis, kurias 
gal.atidaryti tik žinanti paslaptį y na ta. Kombi
nacijos-numeris užsistoto. Su kiekvienu laikro
džiu pasiunčiame pilnas informacijas. Dabar pa 
mislyk. Kiek naudos ir parankamo gali turėti iš 

skirtumo, kokį laikrodį pirktam, visgi geresnio už 
j, r.es jis yra 

. Nerasi žmogaus, kam 
Baterija tame laikrodyje gali užtekti keliems me- 

“ ............... '29.00 mažiau -
tik po $8.95.

Jei jums nepatiktų, grąžiname pi- 
DYKAl. VISIŠKAI DYKAI išsiųsime kiekvienam šitą geležinį gra- 

_________ __ —, -   -. - .............no laikro- 
Laikrodėfis yra labai geras dirbantiems žmonėms, nes stipriais lukštais 

‘ ' ’. Parduodamas po $4.<M> ir brangiau,
o pas mus ji gausi DYKAI tik per trumpą laiką, jei užsisakysi tucjaus ste
buklingą naujo išradimo laikrodį. Taigi jei nori pirkt sau bei kam nors do
vanų tai prisiusk mums rankpinigių tik 5oc., o mes tuoj išsiųsime laikrodį su

tokio laikr Nedaro , .
šitą negausi. Šitoks lakrodis privalo rastis kiekvienoj stuboj, r.es jis yra 
netik reikalingu bet ir pagražinančiu namus daiktu, 
šitas laikrodis nepatiktų, f j ' ’ ....
tams, o paskui labai lengva įdėt naują. Tas laikrodis vertas •< 
šiai, mes gi dėl ju daugybės per trumpą laiką pa;’davinės;me 
Laikrodis vra tikrai tokis, kaip aprašytas. ,’ j . ' '
nigus. DYKAI. VISIŠKAI DYKAI išsiųsime kiekvienam šių gi 
žų laikrodėli priedo, kas užsisakys pas mus aprašytą naujo išdirbi 
dį. l_:\ ; *... ;; 2—*— -----
ir tvirtais viduriais, laiką laiko teisingai.

buklingą naujo išradimo laikrodį. Taigi jei nori pirkt 
vanų tai prisiusk mums rankpinigių tik 5oc., o mes tuoj išsiusime laikrodį su 
laikrodėliu. Likusius užmokėsi gavęs daiktus. Norėdamas pasinaudoti pro
ga. rašvk neatidėliodamas.

PRACTICAL SALES COMPANY,
708 North May St.. Dept. 36. ________ Chicago. III.
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DALYKU KIŠENINIO
KOMBINACIJA SI.50

1EJBE

Niekai 
vėliaus 

Prisiusk 
L" 

gausi gva- 
Už Suv. Valstijų 
Pinigai reikalau-

i

DRAUGAI, SKAITYKIT 
IR PLATINKIT 

"KELEIVI"

Tai yra stebėtinas pilno didumo, 
reriausio plieno kišeninis peilis, tu- 
-intis savyje šriubvarį. kreicorių. kai
leli, pielyčią, mierą ir grąžtely. Vi- 
-i tie Įrankiai lengvai reikalui esant 
dedami viename peilio kriaunų gale, 
.ikrą kaina S5, bet mes norime išpar- 
luoti jų 5000 už žemiausią kainą, po 
?lJ>o kožną. Tai parankiausias įran
kių sandėlis automobilistui, mecha
nikui. maineriui, kareiviui, darbinin
kui ir kiekvienam žmogui. Peilis su 
visais tais įrankiais parduodamas sy- 

iu su skuriniu krepšiuku.
pirma ir vargiai kada-nors 
bus galima gaut už $1.50.
mums užmokesnį su savo antrašu ir 
15 centų persiuntimui ir 
sanuotus daiktus, 
sienų kaina $165. 
jami iš kalino.
.Fishleigh & Co. (l)ept. 829)

Chicago, iii.

TĖMYKIT! V yrus ii 
merginas mokinant Bar- 
berki amato. Išmokus 
parupinam vietą. Rei
kalaukit informacijų.

šmaikštis, (G f
GLOBĖ BARBER SCHOOL. 

439—3-rd avė.. PITTSBLRGH, PA.

MOTERIMS PLAUTIS 
čIRKšLĖ $1.75.

BRANČIŲ
MAX DUWE & CO.. Ine.

12 Bartlntt Street,
Grand Rapids, Mich.

Šitą čirkšlę tūkstančiai moterų su 
pasitenkinimu rekomenduoja. Pada
ryta iš minkšto raudono gurno, įtal
pina savyje 8 un< ijas vandens, čirkš- 
kia plačiai į šalis, taip kad plauja vi
sas dalis vietos. Pasiųsk $1.75 su 
savo antrašu, taipgi 15c. stempoms 
dėl apmokėjimo persiuntimo. Turi
me daugybę tiems panašių dalyku ir 
prietaisų. Rašvkit. tuojaus.

FISHLEIGH & Co.. Depl 924. 
CHICAGO. ILL.

Už Suv. Valst. rubežių kaina 82.00, 
pinigai turi but prisiųsti iškalno.

Visada spindi juokais ir aštrios teisybės spinduliais. 
Jame rasite:

■ Eibes juokingų straipsnių, 
šventjac kio Misijas, 
Kunigo Bimbos pamokslus, 
Kunigų žiedus,
Dvasiškus apdūmojimus ir Atlaidus, 
Velnių Paveikslus tiesiog iš Pragaro, 
Jaganjasčių ir jų storukių gaspadinių 

pikčesius,
. , Tiki e tą į Dangų, etc., etc.

Metams Vienas doleris. 
Numeris—Dešimtukas.

“KARDAS”
251 BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS

Išgydyk
REUMATIZMĄ

ir buk pilnai sveikas.
Argi Reumatizmas nepadaro žmogaus gyvenimą nepanešamu? Ne- 

kentėk tų baisių skausmų kitos dienos—įgyk bonką OPA, visam pasau
lyje žinomos ir gerai sutaisytos gyduolės. Ta gvduolė pagelbėjo tūk
stančiams ir atgavo sveikta. gvarantuojama. kad panaikins skausmą

OPA
Stebuklinga Europiška Gyduolė.

Tai yra privatiška fermula Dr. Akerboom. pagarsėjusio 
liolandijos daktaro, kuris pasekmingai vartojo Europoje 
per metų metus; liet čionai tik pirmu kartu perstatoma 
lietuviams.

Kiekvienas kenčiantis turi išbandyti tą stebuklingą Europišką gy
duolę. Kam kentėt kitą dieną, jeigu jum užtikrinanti pagelta nurodo
ma. .Jeigu tu bandei kokias kitas gyduoles ir jos tau nieko nepagelbė
jo—nenuliųsk. įdėk popierinį doleri ar Money Orderį sykiu su laišku 
šiandien reikalaudamas pilno saizo bonkos OPA—persitikrink apie jos 
pesekmingumą ir beabejončs užmuš visą skausmą Reumatizmo ir pri 
duos nauja spėka gyvenime.

MAX I)UWE & €0. Ine.
New York City.;2524 VVebster Avenue, Suite 109-1

OFISAI:
MAX

606
DUWE A- CO.. Ine.
Postai & Teleęraph 
Buihling, Chicago, III. 1

į Akušerkal
m P»bairu<l k ur«K wKtran« Medkal to

Coflege, Baltimorc. Md. A
2 Pacekminjrai atlieka ravo darbą prie 2 
® r-mdymo. taipsri rutei^ia visokia* rodaa ir
Jį i n vairioje motrĄi litroFe. 2

| F. Stropiene,6 st «
• SO. BOSTON,*m •

Ekspertas 
Laikrodžių 
Taisytojas.

Taipgi užlaiko visokius
i e MUZIK ALIUKUS INSTRUMENTUS

I

NUSILPMĖJI, RERVISiil, NEUŽTEITIHil KRAUJO TURENTI FRU IR 

įgauna Stiprumą, Tvir 
tuma, ir Sveikata

GERIAUSIŲ LAIKRODĖLIŲ 
LAIKRODŽIU ir AUKSŲ 

KRAUTUVĖ

E. J. Mažeika

________ 1 GRAMAFONITS Ir RECORDUS
LIETUVIŠKUS, ANGLIŠKUS, LENKIŠKUS, RUSIŠKUS ir tt.
Reikalaujant kokių nors daiktų kreipkitės pas mus, o gausit# 
teisingų ir gerų patarnavimų.

E. J. MAŽEIKA
Hartford, Conn.• 1 52 Sheldon st,

i»
i

11
j ’ i
i > 
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11
< >

____
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Jeigu sergate pilvo bei žarnų 
ligomes, jeigu turite skausmą ■ 
galvos, užkerčjimo vidurių, ne
galėto mieguoti. neturite giaro 
apetito; jeigu jusu kūnas yra 
nusilpnėtas, turite prastą krau
ją. nepriimną kvapą ir silpnus 
nervus; jeigu jaifštate visai 
nuvargis ir jeigu iusu protiškos 
ir kūniškos pajiegas išnykusias, 
—turite vartuoti Nuga-Tone — 
tą Stehuklingą Kraujo Valy
toją ir Sveikatą Tvėrėją.

Nuga-Tone
Padara Tirštą, Rauduoną Kraują, Stiprus, Nuolatinius 

Nervus ir Tvirtus Vyrus ir Motercs.
Tie svarbus gyduolei. Nuga-Tone. išmeta nuodas iš kūno ir padara 

jįjį stiprų ir sveikų. ’ Pripilda kūną su tvirtą, rauduoną krauni ir padidina 
vagą kūno. Nuga-Tone duos jums giarą apetitą ir knžnas kąsn.s maisto 
bus skanus, nes jusu gniomulvaimas bus svariam stoviuje. Nėra geresnių 
vaistų nuo rukšto, pilna gazu pilvo, nesveikumo kepenų, užketeiimo 
skilves, biaurio kvapo, išpustų bei skaudingu po valgiui vidurių ir gr-4>ų. 
nerviškumo ir apvilkto liežuvio. Nuga-Tone pastiptina širdy, priduria 
veiklumo kepenoms ir padara viduriavimo liuosą ir regularišką. Jeigu 
kas yra nuvargis. silpnas, nervuotas ir išnaikintam stoviuje. ne turis 
apetitą ir ambicijos, jaustas nesmagumo visame kūne ir negale atlikti 
savą darbą bei nauduoti priimnumo gamtos-Nuga-Tone padarys tą, j<>g 
jaustes keip nauju žmogum. Pripildis pilnai su tvirtumu, stiprumu ir 
gyvingumu.

Nuga-Tone yra Absoliutiškai Gvaraataoti 
kad sugrąžis sveikatą ir busite užganėdinti, arba m® sugražisma pinigus. Gvaranliia 
yra įdėta j kožną pundulį. Pilnas vieno mėnesi gydamas tik $I.W. ir ant menrsią 
už $.5.00 Siuskiete savą pasD ’i-ivirio Sendma ir atjaukite sava pirmunni sveikatą, 
stiprumą ir spiekas. Nuga-Tone yra taipjau naudingas dėl vyrų kaip ir dėl moterių.

SIUSKIT TĄ KUPONĄ
Nailonai Laboratory L101 123 W. Madison st., Chicago. III

TdMu Bonai t...............  Ir meldžiu pridusti.........................menesio gydynm*
gyduolių Naga-Tone.

VARDAS IR PAVARDE

ADRESAS

i
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Jau aišku kaip diena, kad 
visuotino seimo 13 ir 14 ko
vo New Yorke nebus. Ja*m 
priešingi visų didesnių mies
tų pažangus lietuviai.
Cambridge’aus protestas.

Pereitoj nedėlioj Cam
bridge’aus (Mass.) socialis
tai buvo sušaukę East End 
Christian Hallėj viešą lietu
viu mitinea, kuris vienbal- 
šiai (išskyrus tik vieną ka
taliką) priėmė sekančią re
zoliuciją prieš klerikalų (ku
nigų) politiką:

"Kadangi iš praeities 
mums yra žinoma, jog musų 
kunigai visuomet buvo ar
šiausiais pažangos ir laisvės 
priešais;

"Kadangi ir dabar jie pa
sirodė aitriausiais revoliuci
jos ir demokratinės Rusijos 
valdžios neprieteliais;

"Kadangi vvriausis jų ly
deris vyskupas Karevičių 
jau veda su kaizerio valdžia 
derybas, kad padarius i’ 
Idetuvos ’krikščioniškai- 
konservativę monarchiją 
po Vokietijos globa; ir

"Kadangi šaukiamam 13 
ir 14 kovo seime New Yorke 
Amerikos lietuvių kunigą 
kartu su kitais atžagarei 
viais žada taip-pat paremti 
kaizreio agentų politiką, 
reikalaudami atskirimo Lie
tuvos nuo Rusijos:

"Tai mes kuosmarkiausia 
prieš šitą nešvarią politiką 
protestuojame ir perspėjau 
lietuvius darbininkus, kad i 
šitą seimą jie nevažiuotų 
Su "kramolos malšintojais’ 
darbininkai neprivalo ant 
vieno suolo sėdėti.”

Lawrence’o tautininkai 
prieš seimą.

Lawrence. .Mass., viduri 
nės srovės žmonių susirinki
mas nusiuntė Tautinei Tary
bai New Yorkan šitokią te 
legramą:

"Vasario 17 d. susirinku 
didelė krūva vidurinės srovė 
žmonių nutarė, kad visuotiną 
seimą su klerikalais pertrauk 
ti, ir kad seimo rengimą atidė 
ti dviems mėnesiams vėliau 
Iš naujo sudaryti visuotino 
seimo rengimo komisiją iš vi 
su srovių atstovų.”

Clcvelando draugijos 
atsisako seime dalyvauti.
Clcvelando tautinės drau

gijos, atsisakvdaruos siųst’ 
klerikalų seiman savo atsto
vus, išnešė šitokią rezoliuci
ją

"Kadangi j New Y orką šau 
kiamas lietuvių seimas yra va 
dinamas visuotinu, kuomet vi
suotinu vadintis negali, nes ja
me atsisako dalyvauti socialis
tų srovė;

"Kadangi seimą šaukia tik 
pačios save pagimdžiusios ir 
Amerikos lietuvių tarybomis 
pasivadinusios tarybos, Ame
rikos lietuvių visuomenės ne
įgaliotos ;

"Kadangi seimas yra šau
kiamas labai nuošalion vieton, 
kurią nelengva pasiekti lietu
viams, gyvenantiems vakari
nėse ir centralinėse valstijose, 
delei tolimos kelionės kaštų:

"Kadangi seimo rengėjai pa 
skyrė labai trumpą laiką, ku 
riam bėgant, ir norintiems ja
me dalyvauti, nelieka tinkamo 
laiko kaip reikiant prisirengti;

"Kadangi seimo rengėjų 
skelbiama seimo programa yra 
labai siaurutė;

"Kadangi rengėjų iš anksto 
užginama seime pakelti srovi
nius klausimus, kurie šiandien 
yra musų opiausiu dalyku, ir 
tuomi norima ir ant toliau pa 
likti klerikalams valią demora
lizavimui Amerikos lietuvių 

• visuomenę, bjaurojant ne jų 
plauko žmones;

"Kadangi rengiant seimą, 
klerikalų spauda ir dvasiškija, 
iš sakyklų, ir nuo altorių, vi
somis jiegomis ragina bažny
čios šalininkus nesusidėti su 
liberalais, laisvamaniais, ku-

a

riais jie vadina tautininkus;
"Kadangi seimo rengėjai lei

džia klerikalams i seimą siųs 
ti pasiuntinius nuo parapijų, 
kurios su tautos ir visuomenės 
reikalai* negali turėti nieko 
bendro;

Kadangi iš to visko matosi, 
jog klerikalai geidžia šiame 
seime tik patįs šeimininkauti, 
ir keliatas tautininku sutinka 
jiems vergauti, ką parodo tau
tininkų prisidėjusių prie šio 
seimo rengimo nusileidimas, 
biie tik seimą sušaukus, ir

"Kadangi iš tokio seimo ne
gali išeiti jokia nauda, nei 
Lietuvai, nei Amerikos lietu-' 
viškajai visuomenei, todėl—

"Lai būna nutarta Clevelan- 
do lietuviškų-tautiskų draugi-į 
jų atstovų, šiame seime neda-j 
lyvauti. Pinigai, kurie be jo-į 
kios naudos gaii būti išmesti 
šio seimo kelionėms, gali būti 
sunaudoti tautos reikalams ki-1 
tokiais tikslais;

"Lai būna taipgi nutarta 
pareikalauti nuo visų trijų A- 
merikos lietuviu srovių, kad 
jos sušauktų politišką seimą 
ne vien mokesčių fondo steigi
mui, bet taip-pat lygiai ir apta
rimui srovinių reikalų, kad 
srovės sušvelnytų savitarpi
nius prietikius, ypatingai, kad 
aprubežiuotų klerikalų spaudą, 
idant ta turėtų kiek siaures
nius rubežius visuomenės de
moralizavimui;

’Todel mes, nuoširdžiai pa
geidaudami piinoje to žodžio 
prasmėje Visuotino Lietuvių 
Seimo, geidžiame, kad tas sei
mas butų sušauktas centraii- 
nėse valstijose, kad davus pro
gą jame dalyvauti didesniam 
lietuvių skaičiui:

’Todel Seimas turėtų būti 
šauktas (arba dabar šaukia
mąjį seimą reformai us per
kelti) Į pabaigą balandžio arba 
pradžią gegužės mėnesių.”

Pittsburgh’o apielinkės 
draugijos pasmerkia 

seimą.
Vasario 24 ti. Pittsburghe 

buvo jo apielinkės lietuvių 
iraugijų Įgaliotinių suva
žiavimas. Suvažiavime daly
vavo 39 delegatai, kurie at
stovavo 13 draugijų. Seimo 
klausimu suvažiavimas iš- 
tešė sekančią rezoliuciją:

"Lietuvių klerikalai, su kai- 
kurių atgaleiviškųjų tautinin
kų pritarimu, šaukia 'visuoti
ną’ seimą, be jokio pasitarimo 
su progresistais ir socialistais. 
Jie viską daro pagal sau žino
mus ir sau tinkamus pienus, 
neduodami nė laiko, nė progos 
visuomenei žinoti ir viešai ap
svarstyti seimo programo, ar
ba svarbiųjų klausimų, kokie 
turėtų būt tame seime išgvil
denti.

"Aišku, kad tuo seimu jie 
nori vien tik pakelti ir sutvir
tinti visuomenėje savo netiku
sią, atgaleiviškąją politiką, o 
ne nušviesti visuomenei kelia 
j laisvę ir gerovę.

"Jie atmeta net progresy
vių tautininkų iškelti srovių 
santarmės principą ’lygus su 
lygiu:’ nori turėti saviškių

Į daugumą visuose tarpsrovi- 
niuose komitetuose. Tuo budu 
i kitas sroves atsišaukia tik 
kaipo i savo pritarėjas.

"Dėl to viso seimas negali 
būt visuomenės seimu. Jis ne
atneš jokios naudos prugresy- 
vei visuomenes daliai apskri
tai. o ypačiai darbo žmonėms. 
DeJt-J atmetame to seimo su
manymą ir nutariame nedaly
vauti, nes dalyvavimas butų 
tik prisidėjimas prie sustipri
nimo klerikalų—atgaleivių po
litikos, kuri taip pragaištinga 
musų darbo žmonių laisvės ir 
gerovės auginimui, o kartu su 
tuo pragaištinga ir Lietuvos 
laisvei. Mes pritariame tik to
kiam seimui, kuri outų gali
ma pavadinti Amerikos lietu
viu visuomenės sein u.”

D. L. K. Vytauto Draugija 
taipgi protestuoja.

Pereitą nedėldieni (3 ko
vo) So. Bostono DLK. Vy
tauto Dr-ja savo mėnesinia
me susirinkime svarstant 
delegatų siuntimo V. A. L. 
Seiman klausimą, priėjo 
prie Įsitikinimo, kad tas kle
rikalu ir atžagareivių tauti
ninkų šaukiamas seimas y- 

i ra ne visuomenės seimu, del- 
ito nutarta delegatų nesiųs
ti ir prieš patį seimą išnešė 
protesto rezoliuciją, kad tie 
neįgalioti klerikalai ir tauti
ninkai neturi teisės tame 
seime kalbėti visų lietuvių 
vardu ir-spręsti apie jų li
kimą. Pačios rezoliucijos 
dėl stokos laikraštyje vietos 
nededame.

Atidarė sau gįslas, kad už
baigt gyvenimą.

Olaf Johnson, 56 metų 
amžiaus žmogus, nakčia iš 
pereito nedėldienio į pane- 
dėli atrastas namuose po 
N. 36 P. st., So. Bostone, 
kraujo klane negyvas.

Pasirodo, kad Johnsonas 
nerasdamas susiraminimo 
dėl prieš nesenai mirusios 
jo žmonos, iš didelio nuliū
dimo ir nusiminimo Įpuolė į 
galutiną melancholiją, per
pjovė savo rankose vyriau
sias gįslas ir nuleidimu 
kraujo atėmė sau gyvastį.

PAVASARIO 
IŠBĖRIMAMS

draugauja skausmingas, deginan- ’ 
tis ir niežtantis jausmas, kurs Ii- ( 
goniui suteikia daug nesmagumo. 
Kartais toks nesmagumas net ' 
nepakenčiamas. Paprastai jieš- ( | 
koma greito palengvinimo. Elgkis 
taip, kaip kad pildydamas dakta- 1 
ro patarimo. Vartok gerą mostį, ( i 
Iš patyrimo męs žinome, kad

I
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faktorius A. Faggi likosi,*** 
2* v v r» 1XA>* TAM Z~**l <"» i

Įstatymo apie šnipystę. Fag
gi pastatęs už save 2a00 dol. 
kaucijos ir likosi paleistas.

”11 Proletarie” buvo spau
sdinamas italų spaustuvėje 
prie Hanover gatvės, Bos
tone.

Be to, areštuota ir kitas
italas, John Basile.už siunti
mą prieškarinio turinio raš
to krasa.

Sustabdė laikraštį ir areš
tavo redaktorių.

Už patalpinimą redakci
jos straipsnio apie Suvieny
tų Amerikos Valstijų pa
saulio valstybių santikiuose 
politiką ir nepadėjimą pa
stabos, kad straipsnis yra iš
verstas anglų kalbon ir pri
duotas krasai. kaip to val
džia reikalauja, italų laik
raštis ”11 Proletarie” likosi 
uždarytas, o laikraščio re-

areštuotas už peržengimą y
_______
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KRYŽIOKAS.
Daug esate girdėję 

senovės kryžiokų žvėrišku
mą. Jeigu norite gyvuose 
scenos paveiksluose matyt 
kryžioko niekšystę daromą 
lel garbės kryžiaus, tai ne
praleiskite ateinančios su- 
batos vakaro nenuvažiavę 
i Dudlev Opera House teat
rą, kur bus tas perstatymas, 
kiūrėk apgarsiniman.

apie

DRAUGAI, SKAITYKIT 
IR PLATINKIT 

"KELEIVĮ.”

Geriausis Kriaušius Bostone.
Jeigu norite tinkamas ir atsakan

čias drapanas, tai užsisakykite 
lietuvius kriaučius:

f 
T 
X t 
Ti

Scenoj stato LSS. 60-ti kuopa

9 KOVO
March,1918

Perstatymas prasidės 8 vai vak. 
Durįs atsidarys nuo 6 vakare.

Istorinis keturiii Aktų, septynių 
atidengimų veikalas

Atvaizdins parinkti gabiausi 
LSS. 60 kuopos aktoriai, j v tarpe 
vadovaujančioj rolėj los ir pats 
veikalo autorius.

Dudley Street Opera House
113 Dudley Street, Boston, Mass.

Severos Gyduoles uzia 
šeimynos sveikata.

J. BERŽELIONIS & CO
4 Haymarket Sų. kampas Crosa Str„ 
arba 28 Chandler SU netoli Castle Sq„ 

BOSTON, MASS.

n

KRYŽEIVIS atvaizdina istorinį nuotikį iš IX Amžiaus Prusų-Lietuvių gyve
nimo, gyvenusiu ant Rugijos Salos. Jis atskleidžia priežastį rugėnų puolimo ir 
išnykimo. Be to veikalas yra podraug klesikos veikalu, kuris apibudina žmogaus 
gyvenimo amžinai besikartojantčią tragediją. Taipgi scenerijos ir teatrinio meno 
žvilgsniu, veikalas begalo gražus ir tikimasi padarys giliausi įspūdį publikoje.

Maloniai visus kviečiame atsilankyti į ši perstatymą.
Su pagarba L.S.S. 60 KUOPA.

DAKTARAS I

A.L. KAPOČIUS
LIETUVYS DENT1STAS. 

gVALANDOS: Nuo » iki 12 dieną.
Nuo*2*iki 9 vak. 

NEDRL1OMIS 
iki 1 ▼. po pietų.

Ofisas "Keleivio” name. 
«Į 251 Broadeay, tarpe C ir D Sta. 

į® SO. BOSTON, MASS. •
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Severa’s
Skin Ointment, Į

(Severos Odini Mostis) pilnai at- 1 1 
sakanti tiems nesmagumams, nes ( ) 
ji apmalšo karštį ir palengvina 
mežijimą niežų, ekzemos arba ’ 
Šašų, “salt rheum”, vasarinių iš- ( i 
bėrimų, dedervinių ir užsinuodiji- 
mo parstu pu. Kaštuoja 50 et.

Parsiduoda visur aptiekosa. 1 1

W F SEVERĄ CO.

CEDAR RAPIOS. IOWA

SAUGIAUSIA BANKA

So. Boston Trust Co.
I

(Buvusi Mattapan Deposit & Trust Co.)

474 Broadway, So. Boston, Mus.
KAPITALIS ................................... $200,000.00
Perteklius ir neišdalintas pelnas 55,000.00

JOSEPH A. MATNAR^.—PREZIDENTAS

DIVIDENTUS
Už padėtus musų Bankojc pinigos nuo 
5 Lapkričio, šių mėty, bus mokama po

i 2 procento
už padėtus Taupinimo skyriuje. 

Pinigus į Banką galite prisiusi ir per laišką.

I 
f

Gražiausių Dainų ir Najausių
EILIŲ KNYGA

****#**♦■

h!

'H
3 M

Papuošta daugeliu paveikslų,
223 puslap. didžio, apie 150 Įvairių eilių, tinkinu 

deklamuot ant viešų nuririnkinų.
Knygoje trijų rųšių eilės:

TAUTIŠKOS, KEIMYNUKOS IR DARBININKIŠKOS.
Tai gražiausia ir turtingiausia eilių knyga beUvią kalkėja. 

KiekTieaaa turėtų papuoiti save knygyną minėta kayga.
KAINA TIK 75 CENTAI.

Ta pati knyga drūtais audimo apdarais — 11.00.

SIELOS BALSAI/
PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 

DARBO VALANDAS.
Kiekvienas nusipirkta tą knygą pasidžiaugs. Piaigua goriaoh 

•ia i siųst "Money Orderia,”popierinius galima siųst Ucaiog pa
prastam konverte, užraitas aiikiai adresus savo ir "Keleivio" ir 
prilipyt až te. markf.

"KELEIVIS,” SO. BOSTON, MASS.
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iii auksuotų daiktų, visokios rųšies laikrodžių.

Priimam užsakymus ir prisiatom į namus ant pa
reikalavimo.

Viską galite gaut užmokant arba ant lengvų išmo
kėjimų, tik $1.00 į sąvaitę.

Taisom laikrodžius ir kitus auksinius daiktus.
P. KETVIRTIS

233 Broadway, So. Boston, Mass.

M

Pirmutinis Bostone Lietuvis i
kuris turi

Siūti), Overkotų ir Rainkoti) Krautuvę.
Taipgi užlaikom visą eilę auksinių, sidabrinių ir
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Gyduoles sutaisome gaąfe kurios tik pasaulyje 
s- —x——xx-----  priimtos ir yra

vartojamos.
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DARBO ŽMONĖS! PLATINKITE "KELEIVĮ." 
Jis pasitarnaus Jums vi sados teisingai ir visame 

šventai gins Jūsų reikalus.

Geriausia 
Lietuviška

So. Bostone 
ir apielinkėj

ir prisiunčiame 
visokias,

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

Ypatingai geros.šios gyduolės:
Nuo prakaitavimo kojų .. 25c 
Gydanti mostis nuo pučkų 50c 
Nuo viduriavimo mažiems 27. 
Nuo viduriavimo suaugus. 50c 
l'amoda plaukams.................20c
Vaikų ramintojas .............. 25c
Nuo suirimo nervų ............ 1.00
B«>bro lašai .......................  1.00
Nuo saulės nudegimo .... 50c 
Nuo slinkimo plaukų ir plei

skanų .............................. 75c
Kraujo Valytojas.............. 1.00
Nuo kosulio, gripo ir slogos 1.09 
Nuo Reumatizmo .......... $1.09

25c

Tikra Lietuviška Trajanka 35c 
Mostis ir skysčiai nuo niežų 1.09 
Gyduul. pataisymui apetito 1.00 
(lyd. suvalninimui vidurių 59c 
Gyduolės nuo kosulio ir sun

kaus kvėpavimo .......... J.00
Gydu. nuo "komų” 15, 20 ir 25c 
Pilės dėl Kepenų ir Inkstų 50>: 
Freskos nuo nerviško galvos

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

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

Per f u mos visokių gėlių, 25c„ 50c.. 75c., $1.O«. $2.00 ir daugiau. 
Taipgi turiu visokių gyduolių vėliausio išradimo, nuo visokių 

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

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

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

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

Visokiame reikale kreipkitės šiuo adresu:

X Šidlauskas
PROVIZORIUS |

226 Bm4way, Kanipas C st. So. Bosti u laa. J
«


