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APŽVALGA I ū
ŠLIUPAS GRJŽTA?

"Tėvynė” praneša, kad 
d-ras šliupas jau grįžtąs 
Amerikon. Ji išspausdino 
Šliupo laišką, kur paduoda
mos ir to grįžimo priežastis. 
Tautininkų diplomatas 
šo:

"Pasiilgau visų be galo, 
išeigos Bėra. Mano kiti, 
reiktų Anglijon važiuoti, 
kuomi? Baigiu pinigus ir
kės skolinti iš Lietuvių komi
teto.,..”
Vadinas, svarbiausia prie

žastis, tai stoka pinigų.
Mes senai jau sakėm, kad 

vidurinė sriovė turėtų savo 
atstovą atšaukti. Vistiek 
nieko nenuveikęs jis ir da
bar grįžta namo.

ra-

Bet 
kad 
bet 
rei-

Taigi klausimas kįla: ar 
arkliai taipgi eis į dangų?

Gali-but, kad turtingos 
ponios tam tiki. Jeigu dar
bininkai tikisi dangų pa
siekti, tai kode! arkliai ne
galėtų tenai keliauti? Juk 
arkliams tos ponios dau
giau turi užuojautos ir mei
lės, negu darbo žmonėms. 
Darbininkams globoti drau
gijų jos neturi, o arkliams 
turi.

Bet ne visos ponios myli 
arklius. Kitos mvH šunis, da 
kitos—kates. Kas bus, kada 
visos jos pareikalaus pa
maldų už mylimus savo ke
turkojus? Kas bus, kada vi
si jie pradės eiti i dangų?...

I

KELEIVIS.

Kas buvo Karolius Marksas
k

f

MOCKAUS BYLA VĖL 
ATIDĖTA.

Anglų laisvamanių orga
nas "Truth Seeker” prane
ša, kad Mockaus byla vėl li
kos atidėta.

Kaip skaitytojai žino. 
Mockų įskundė lietuvių ku
nigai, liudydami, kad savo 
prakalbose jis piktžodžiau
jąs prieš Dievų. Connecti- 
cut valstijoj, kur jis buvo 
įskųstas, yra da užsilikęs 
nuo kelių šimtų metų įstaty
mas, kuris tokį piktžodžia
vimą draudžia. Taigi pasi
remiant tuo įstatymu Moc
kus ir buvo patrauktas tie
som

Byla dabar jau atsidūrė Į 
augštesnį teismą ir kaltina
mojo advokatas prašė ją a- 
tidėti, kad galėtų surinkti 
reikalingą apgynimui me
džiagą. Ir jis tos medžia
gos surinkęs taip daug, kad 
dabar jau pati prokuratūra 
atidėjusi bylą ant toliaus.

MULKINTOJAI APIE 
MULKINTOJUS.

"Gana jau su mulkinto
jais!” šaukia kunigų orga
nas "Draugas.”

Tais "mulkintojais” jis 
vadina neprigulmingųjų ka
talikų kunigus. Sako:

"Amerikos lietuvių visume- 
nėje kaip seniau,, taip ir da
bar trankosi visokio plauko 
mulkintojai, apgaudinėtojai. 
Bet tur būt didesnių šarlatanų 
ir niekšų nerastum, kaip neza- 
ležninkijos apaštalai. Tie apaš
talai—tai paprastieji bambi- 
zos, pasivadinusieji ’kunigais.’ 
Jie yra ne kas kitas, kaip di
džiausi tamsuoliai ir nupuolę 
doroje sutvėrimai. Jie žino ga- 

* na gerai, kad lietuviai darbi
ninkai yra pamaldus. Jie taip 
pat žino, kad lietuvių tarpe yrą 
dar nemažas nuošimtis nesusi
pratusių, neskaitančių geni 
laikraščių, nežinančių kas de
dasi margam pasaulyj. Tokie 
nelaimingi žmonės šarlata
nams ir yra paakstinimas juos 
išnaudoti, daryti iš jų lengvą 
sau pragyvenimą.”
Na, gerai. Daleiskime, >klerikalanis daug nešmagu- 

kad neprigulmingi kunigai P10-. įsa jų .spauda dabar 
mulkina tamsius žmones ir (kupina aisKmimų, kodėl tie 
daro sau iš to lengvą pragy*į poteriai buvo kalbami. Pa- 
venimą. Bet argi netaip’ma^. klerikalai, kad tais po- 
pat daro Rymo katalikų ku- x 
nigai? Juk jie kalba save 
pasekėjams apie tą patį Vel
nią, apie tą patį Dievą ir a- 
pie tą patį dangų; o už krik
štą, už šliubus ir kitokius 
"patarnavimus” jie ima tn- 
gybai daugiau ir daro sau 
trigubai lengvesnį pragyve- 
nim, negu neprigulmingi 
kunigai. Taigi, ar jie neto- 
kie pat mulkintojai? Jie 
trigubai didesni mulkinto
jai!

"Draugas” vadina dar ne- 
prigulmingų katalikų kuni
gus ”didžiausiais tamsuo
liais ir nupuolusiais doroje 
sutvėrimais.” Bet ar jis už
miršo apie savo bendrovės 
pirmininką kun. Ežerskį?

POTERIAI PRIDARĖ 
DAUG BĖDOS.

Seimo poteriai pridarė

AR EIS ARKLIAI I 
DANGŲ?

Šiomis dienomis laikraš
čiai paskelbė, kad pirmu syk 
savo istorijoj episkopų baž
nyčia įvedė į savo ritualus 
pamaldas už arklius, kurie 
kenčia karės laukuose.

Šitą nutarimą episkopų 
dvasiškija padariusi pra
šant vienai turtingai New- 
Yorko poniai,^ kuri esanti 
gyvulių globojimo draugijos 
pirmininkė.

Keista, ar ne?
Kuomet žmonių kraujas 

bėga upeliais, kuomet tūk
stančiai moterų ir vaikų 
verkia žuvusių savo vyrų ir 
tėvų, kuomet susirupinusi 
žmonija nebeišmano kaip 
ištraukus iš žemės užtekti
nai sau maisto, tai turtin
gos ponios liepia turtin
giems vyskupams melstis už 
arklius.

Iki šiol pamaldos būdavo 
laikomos daugiausia su ta 
vilčia, kad ios palengvina 
numirusiems Kelią į dangų.

klesai ir kad anksčiau ar vė
liau jie turės mūšį laimėti.

Nepaisydamas skaudžių 
likimo smūgių,Marksas visą 
laiką tyrinėjo gyvenimą ir 
rašė. Neužilgo jis išleido 
vokiečių kalboj veikalą var
du ”Zur Kriti k der politi- 
schen Oekonomie" (Prie po
litinės ekonomijos kritikos). 
Tai buvo pirmutinė dalis jo 
raštų, kuriais jis pienavo 
padengti visą politinės eko
nomijos dirvą. Bet vėliau 
Marksas pastebėjo, kad su
rinkta ir sutvarkyta jo me- 
dega dar neatsakys pilnai į 
klausimą, kad'reikia pridėti 
dar daug smulkmenų. Taigi 
jis permainė pirmutinį pie
ną ir pradėjo rašyti savo 
veikalą antgalviu "Das Ka
ntai” (Kapitalas).

Ir Marksas neklydo. Jis 
da nepabaigė savo darbo, 
kaip Europos proletariatas 
jau atsigavo ir pradėjo or
ganizuoti savo jiegas fnau- 
iai kovai su viešpataujan
čiomis kiesomis. 1864 me
lais Londone Įsikūrė Tarp- 
cautinė Darbininkų Draugi
ja ir f ak tinai Marksas liko 
jos tarybos galva. Jos tiks- 
as buvo suvienyti į vieną 
irganizaciją visą Europos 
r Amerikos kariaujantį 
>roletariatą.

Iš pradžios Tarptautinės 
’eikalai ėjo gana švelniai. 
Marksas jai buvo daugiau 
nokytojum, negu agitato
rium. Pirmon vieton jisai 
pastatė darbininkų apšvie- 
ą, unijizmą, darbo dieną ir 
<ooperaciją. Jis nesiskubino 
;u kraštutinėmis rezoliuci
jomis, bet teikė savo patari- 
nus tokioj formoj, kad juos 
galėtų priimti ir daugiau 
Atsilikusių vietų darbinin
kai. Marksas nesakė, kad 
irie "palšųjų minių" mums 
aikytis nereikia. Jisai sten
gėsi prieiti prie visų minių 
r apšviesti jas.

Bet kilusi tuo tarpu fran- 
mzų-prusų karė, Pary
žiaus komunos klausimas, 
marchistiška Bakunino a- 
<itacija ir kiti dalykai su
kėlė proletariato tarpe to
rius vaidus, kad jaunutė 
Tarptautinė žlugo.

Tarptautinei pairus, K. 
Marksas vėl pasinėrė Į mok
lini darbą. Tečiaus ligos 
r kitos kliūtys neleido 
Marksui savo raštus pabaig- 
i. Kovo 14 d., 1883 m., nau- 
niškiai rado jį prie raštsta- 
io užmigusį amžinu miegu.

Jo draugas Engelsas tuo
met surinko jo raštus ir pa- 
larė antrąjį ir trečiąjį ”Ka- 
ritalo” tomus.

Tai tokia Markso biogra-• • • nja.
Dabar reikia da pasakyti 

keliatą žodžių apie jo moks
lą.

Marksas padarė didelę 
revoliuciją visuomenės 
moksluose. Pirma buvo mo
kinama taip: jeigu ponas 
N. yra labai turtingas, tai 
tuos turtus jam Dievas da
vė. Bet Marksas prirodė, 
kad jeigu tas N. turtingas, 
tai tuos turtus jisai susidė
jo iš kitų skriaudos.

Pirma buvo manoma, 
kad įvairus nuotikiai žmo
nių istorijoj atsitinka dėlto, 
kad "taip Dievas nori" (su
lyg kunigų "mokslo”), arba 
dėlto, kad taip nori koks 
nors valdonas ar I ‘ ' 
"didvyris." 
rodė, kad šitoks istorijos 
supratimas yra klaidingas. 
Jisai prirodė, jog viskas, 
kas tik visuomenės gyveni
me darosi, tai darosi ir dėl 
kovos už būvį. Jisai įvedė 
taip vadinamą ^materialis
tišką istorijos supratimą.” 
Jisai parodė būdą, kaip rei
kia tyrinėti, kad suradus 
tikrą kokio nors atsitikimo 
priežastį. Tas būdas yra taip 
tikras, kad jo prisilaikyda
mas 
nesuklys.

Daugiau ant 5 pusi.
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SbtytojiKlatsiiiiai
Klausimas:
Gerbiamoji Redakciia:-

Meldžiu man atsakyti ar 
yra pasaulje tautos, kurios 
ar kuri savoj kalboj nevar
totų kitų tautų žodžių?

Ar anglų kalba yra" tur
tingiausia kalba, ar ir joje 
taipgi yra daug kitų tautu 
žodžių?
Atsakymas:

Jokia civilizuotų tautų 
negalisavoj kalboj pavadin
ti visų tų daiktų, kurie iš
blaškyti po visą pasaulį; 
daugeliui tų daiktų, patyrė 
apie juos nuo kitų tautų, ne
galime duoti savos kalbos 
užvardijimo, prisieina va
dinti taip, kaip kitos tautos 
juos vadina Be svetimų 
tautų žodžių gal da gali ap
sieiti Afrikos laukinės gen
tis, ypač beždžionės.

Anglo-saksų kalba yra ne 
turtingiausia, bet bediniau- 
sia savais originaliais žo
džiais. Dėl aiškumo prive
dame čia pavyzdį. Juodes
nėmis raidėmis sekančiame 
tekste atspausdinti žodžiai 
yra svetimų anglams tautų 
kalbos žodžiai:

We find the function of 
such an official defined in 
the act. He is to bė a legaly 
ąualificd medical practional 
of skili and evperience, to 
inspect and reperi periodi- 
caHy on sanitarv condition 
of tora or district; to ascer- 
tain the e^ktaact of disea- 
ses, more especialiy, and to 
point out the existance of 
any ruisances or other local 
causes which arelikely to 
act.

Gegužės 5 d. šįmet sueina j su, kuris buvo prašęs du 
lygiai 100 metų kaip gimė straipsniu į augščiau minė- 
didis darbininkų mokytojas tąjį "Metraštį.”

Engelsas buvo turtingo 
bovelnos fabrikanto sūnūs, 
gimęs Barmene 1820 nu 
Nors tėvas norėjo, kad jo 
Fritzas mokintųsi komerci
jos, bet šis turėjo didesnį 
patraukimą prie filozofijos, 
ir visas į tą mokslą pasinė
rė. Atlikęs Berlyne kariu
menės pareigas, jaunas En
gelsas. išvažiavo Anglijon, 
kur jo tėvo firma turėjo 
fabriką, ir tenai susipaži
no su otveniečių ir chartistų 
judėjimu, o taipgi ir su vo
kiečių komunistais. Jis pra
dėjo studijuot tenai eko
nomiją ir susipažino su kle
sų kova.

Kuomet 1844 m. Engelsas 
atvyko Paryžiun ir atsilan
kė pas Marksą, tai pasiro
dė, -kad judviejų fnuomo- 
nės sutinka visuose teorijos 
klausimuose. Nuo šito atsi
lankymo ir prasidėjo tarp 
judviejų didelis draugišku
mas, bendradarbiavimas ir 
nuomonėmis dalinimasi.

Gyvendamas Paryžiuje 
Marksas pradėjo sandarbi- 
ninkauti prie vokiečių laik
raščio ”Vorwaerts”K kuris 
turėjo didelę įtaką į revoliu
cinį judėjimą 'Vokietijoj. 
Tas labai nepatiko vokie
čių valdžiai ir ji pareikala
vo, kad francuzų valdžia 
Marksą išvytų. Ir tuojaus 
veik visas to žurnalo štabas 
gavo įsakymą iš Francuzi
jos išsikraustyti.

Marksas išvažiavo Belgi- 
jon ir apsigyveno Briusely, 
kur neužilgo atvyko pas jį 
ir Engelsas. Briusely jisai 
išleido stambi] veikalą var
du ”La Mišėre de la philo- 
sophie” (Filozafijos skur
das), kame jisai Į dulkes su
mušė utopininko Proudhono 
mokslą ir priparodė, kad 
tokiais vaistais, kaip Prou- 
dhonas siūlo, visuomenės 
tvarkos nepagerinsi. Šita 
Markso knyga jau parodė 
nepaprastą jo nuoša- 
kumą ir politinės ekonomi
jos pažinimą.

Briusely gyvendamas 
Marksas su Engelsu parašė 
ir daugiau veikalų, kritikuo
dami Vokietijas įradika- 
lų ir socialistų titopininkų 
literatūrą.

Briusely Marksas su 
Engelsu susipažino arčiau 
su socialistiniu darbininkų 
klesos judėjimu. Jie suor 
ganizavo vokiečių darbinin
kų draugiją ir įsteigė są
vaitraštį "Bruesseller deu- 
tsche Zeitung," o pagalios į 
stojo ir vokiečių komunistų 
organizacijon, kuri vadino
si "Teisingųjų Lyga.” Buvo 
tai slapta organizacija, bet 
turėjo jau tarptautinį po
būdį, nes skyrių turėjo Lon
done, Paryžiuje ir keliuose 
Šveicarijos miestuose. Mat 
darbininkuose ir tuomet jau 
buvo suprantama, kad ka
pitalas yra tarptautinis, to
dėl ir kova su juo turi būti 
tarptautinė. Bet darbinin
kai tuomet da nežinojo ka
pitalo ypatybių ir jo istori
nės misijos. Daugeliui jų 
rodėsi, kad didžiausis dar
bininkų priešas yra maši
nos, nes jos atima iš jų dar- ‘ 
bą. Todėl jie labai tankiai 
sukilę tas mašinas sudaužy
davo, dirbtuves sunaikinda
vo. Kaip rodos, tai tuo tik
slu ir ta "Teisingųjų Lygą" 
buvo susitvėrus. Bet kuo
met prisidėjo prie jos Mark
sas ir Engelsas, jos tikslas 
buvo pakeistas ir ji pasiva
dino tuomet "Komunistų 
Lyga.” Nuo to laiko ji buvo 
jau ne suokalbių, bet dar- ; 
ninku apšyietos ir propa
gandos organizacija.

Šitai organizacijai Mark- , 
sas su Engelsu parašė vo- ;

i kiečių kalboj "Komunistų 
• Manifestu" (Manifest der 

Kommunisten). kur aiškiai 
» buvo išdėstyti klesų kovos 
, pamatai ir parodyta kelias, 

kuriuo privalo eiti proleta- 
. riatas.

Iš pradžios šitas manifes
tas buvo skiriamas vien tik 

, vokiečių darbininkams. Bet 
tarptautinis Komunistu 
Lygos kongresas London° 
1847 metais paskyrė Mark
są su Engelsu prirengti 
spaudai pilną teorinį ir 
praktikinį partijas progra
mą. Turėdami Komunistų 
Manifestą jau parašytą vo
kiečių kalboj, Marksas su 
Engelsu peržiurėjo jį ir šį- 
tą pataisę, taip kad jis tiktų 
kiekvienos šalies darbinin
kams, nusiuntė rankraštį į 
Londoną spausdinti. Po tam 
jis buvo išverstas į francu
zų, anglų, danų, lenkų ir ki
tas kalbas.

Vos tik manifestas išėjo 
iš spaudos, kaip vasario mė
nesy 1848 metų Francuzijoj 
kilo revoliucija. Paryžiau 
darbininkai paėmė valdžią 
į savo rankas ir Marksas 
tuojaus leidosi į tą revoliu
cijos sukuri.

Po francuzų revoliucijos 
intaka, "užgiedojo raudo
nas gaidys" ir Vokietijoj 
apie kurį Marksas buvr 
pranašavęs. ___ 1'2.*
voliuciniam judėjimui 
kiečių žemėj, Marksas 
grįžo savo tėvynėn ir kar 
tu su Engelsu įsteigė Koel 
ne dienraštį "Neue rheini- 
sche Zeitung.” kurio vyriau
siu redaktorium buvo pat 
Marksas. Jiedu tuojaus užė
mė aiškiai revoliucinę pozi
ciją ir pradėjo aštriai kriti
kuoti vidurinės klesos de
mokratines partijas-, kurios 
savo pataikavimo politika 
trukdė revoliucijos išsiver
žima. Kuomet 1848 metu «. *■ 

lapkričio mėnesy Prūsijos 
karalius išvaikė parliamen- 
tą, Marksas su savo drau
gais patarė žmonėms nemo 
keti valdžiai mokesčių ir or
ganizuoti ginkluotą sukili
mą. Valdžia tuomet paskel
bė karės stovį, uždarė Mark
so laikraštį ir jį patį arešta
vo, kaltindama valstybės iš
davimu. Prisaikintujų suo
las, susidedąs iš smulkiosios 
buržuazijos, vienbalsiai 
Marksą išteisino, bet 184£ 
metų gegužės mėnesy val
džia jį ištrėmė iš Prūsų že
mės.

Išleidęs visą savo turtą 
laikraščio reikalams ir netu
rėdamas veik nei skatiko 
prie kūno, Marksas nulėmė 
vėl grįžti Paryžiun. Bet re
akcija ir tenai paėmė vir
šų.

Išguitas iš gimtinio savo 
krašto ir radęs uždarytas 
duris Paryžiuje, šitas didis 
skriaudžiamųjų užtarėjas 
iškeliavo Londonan, kur ir 
pabaidė savo gyvenimo die
nas.

Sunkios tai buvo dienos 
Pirmutinis proletariato 
bandymas pasiliuosuoti iš 
po viešpataujančios turčių 
klesos likos skaudžiai su
muštas. Francuzijos buržu
azija paskandino Paryžiaus 
komuną kraujuose. Vokieti
jos policija taipgi išgaudė 
centralio komunistų komite
to narius ir uždarė kalėji
man. Pats Marksas atsidū
rė didžiausiam skurde. Bu
vo tokių dienų, kad Londo
ne jis su savo šeimyna ir 
valgyt neturėjo ko. Visi jo 
tuomet gimę vaikai išmirė.

Tečiaus didis proletaria
to vadas nepuolė dvasioj. 
Jis žinojo, kad jo pusėj tie
sa; kad šitas nepasisekimas 
tai tik lekcija darbininkų 
klesai, tai tik patvirtinimas 
jo mokslo. Jis žinojo, kad 
ateitis priguli darbininkų

ir mislinčius Karolius Mar
ksas.

Šitoms sukaktuvėms pa
minėti viso pasaulio socia
listai rengs mitingus, pra
kalbas ir paskaitas. ^Lietu
viai darbininkai taipgi ne
vienoj vietoj šitas sukaktu
ves apvaikščios.

Markso vardas yra pa
garsėjęs visam pasaulyje. 
Vargiai rastum šiandien to
kį žmogų, kuris nebūtų apie 
jį girdėjęs. Tečiaus kas 
Marksas buvo, retai kas 
žino. Taigi paduosime Čia 
apie jį nors trumpų žinių.

Karolius Marksas, kuris 
originaliai rašosi Kari Hein- 
rich Marx, gimė 5 gegužės, 
1818 metų, Pareinio Prūsi
joj. Jo tėvas buvo advoka
tas, kilęs iš žydų, bet 1824 
metuose priėmęs su visa 
šeimyna pratestonų tikėji
mą.

Jaunas Karolius visų pir
ma pabaigė gimtinio savo 
miesto mokyklą, o paskui 
Bonno ir Berlyno universi
tetus. Jisai mokinosi teisių, 
istorijos ir filozofijos. Mok
slą pabaigė 1841 metais su 
filozofijos daktaro laipsniu.

Kadangi jau studentu bū
damas Marksas pasižymėjo 
nepaprastu proto šviesumu, 
fai pabaigus jam mokslą jis 
tuojaus buvo paskirtas Bon- 
no universiteto lektorium. 
Tečiaus revoliucinei jo dva
siai universiteto darbas ne
patiko ir jis užėmė redak
toriaus vietą prie pažan
gaus laikraščio "Rheinische 
Zeitung,” apie kurį buvo 
susispietus radikalė Parei- 
nės buržuazija. Tečiaus ne
ilgai tas laikraštis gyvavo. 
Spalių mėnesy, 1842 metų 
Marksas liko jo redakto
rium, o 1843 metų pavasa
ry cenzūra jį jau uždarė.

Tų pačių metų vasara 
Marksas apsivedė. Jis pa
ėmė augšto valdininko dūk 
cerį, Jenny von Westpha- 
ien, su kuria, nežiūrint visų 
gyvenimo audrų, išgyveno 
visą amžių.

Tuo laiku Francijoj ir An
glijoj buvo prasidėjęs ltaip 
vadinamas socialistų utopi
ninkų (svajotojų) judėji
mas* Apie šitą utopinį so
cializmą buvo jau kartas 
nuo karto ir minėtoj "Rhei
nische Zeitung’oj” rašoma. 
Marksas su ta idėja nesutik
davo, tečiaus ir nekritikuo- 
iavo jos, pakol nuodugniai 
jos neišstudijavo. Tuo tiks
lu jisai 1843 metų rudenį lei
dosi į Paryžių, kur šitas ju
dėjimas tuomet buvo pasie
kęs augščiausio intelektua- 
iio laipsnio.

Paryžiuje Marksas buvo 
pradėjęs redaguoti su pa
garsėjusiu tuomet literatu 
Arnoldu Ruge vokiečių- 
francuzų metraštį (”Deu- 
tsch-franzoesische Jahrbue- 
cher"), kurio dėl pinigų sto
kos tik vienas numeris te
išėjo. Tame numery te
čiaus tilpo jau du Markso 
straipsniu, kuriuose aštriai 
buvo kritikuojama utopisti- 
ninkų pažiūros į žydų klau
simą ir Hėgelio filozofija 
apie įstatymus. Marksas 
nurodė, kad žmonės pasi
liuosuoti gali vien tik per re
voliuciją, ir kad toji revo
liucija turės kilti visur, kur 
tik fabrikų darbas sutvers 
stiprų proletariatą. Tiktai 
proletariatas gali ^tikrai 
kovoti su viešpataujančia 
klesa, pasakė Marksas. Ir 
jisai tuomet pabriežė, kad 
pirmutinė politinė revoliu
cija bus Francijoj, paskui 
seks Vokietija ir kitos Eu
ropos šalįs.

Paryžiuje Marksas susi
pažino su Friedrichū Engel-

teriais jie pastatė visą savo 
seimą ant juoko, ir pradėjo 
dabar teisintis, kad kitai}), 
girdi, nebuvę galima "kata
likų jausmų” patenkinti.

Bet ką jau čia dabar gel
bės tie pasiteisinimai. Vis
tiek iau žmonės pamatė, kad 
klerikalams tik poteriaut, o 
ne visuomenės reikalus 
svarstyti.

TAUTININKAI TARIASI 
LEIST DIENRAŠTI.

"Lietuva” praneša, kad 
Chicagoj tautininkai suma
nę leisti savo srovės dien
rašti. Kadangi naujam laik 
raščiui įkurti reikėtų daug 
pinigų, tai nutarta koki 
sąvaitraštį paversti dien
raščiu. Tuo tikslu užvesta 
tarybos su pačia "Littuva" 
ir—

” ’Lietuvos’ leidėjai, kuomet 
jiems visą dalyką perstatyta, 
sutiko prie dienraščio prisidė 
ti su visa savo spaustuve ir pa
keisti 'Lietuvą’'į dienraštį, jei
gu bus surinkta užtektinai pi
nigų, kad galima butų dapirk- 
ti didžiulį presą dieninio laik
raščio spausdinimui ir padengi
mui tokio dienraščio iškaščių 
nors per pusę metų iškalno.”

Nors "Lietuva’’ sako, kad 
šitas sumanymas gimęs be 
jos leidėjų žinios, bet iš ša
lies žiūrint išrodo, kad visas 
tas sumanymas, tai tik gud
rus "skymas," iškišti "Lie
tuvos” spaustuvę.

Kitaip sunku suprasti, 
kam tautininkams dienraš
tis butų reikalingas? Jų sro
vė visai neskaitlinga ir kas 
diena eina vis menkyn. Vie
ną dienrašti jie turėjo, bet 
negalėjo išlaikyti. Aišku, 
kad jų dienraščiui nėra dir
vos.

I

V

Prasidėjus re- 
i vo- 

su

Klausimas:
Gerbiamoji Redakcija

Meldžiu man paaiškinti, 
kokų mes turime naudą iš 
to, kad statome bažnyčias, 
užlaikome kunigus ir jų 
gaspadines?

Kokia nauda žmogui iš 
poterių ir pirkimo misijų?

Prieš nesenai aš buvau 
aklai tikinčiu kunigų pasa
kojimams, bet gyvenimo 
bėgis su savo margais nuota
kiais pagimdė manyje abe
jojimą kas link tų kunigi
jos -skelbiamų "teisybių”. 
Kada anais metais "Kelei
vis” pareikalavo iš kuni
gų, kad jie prirodytų, kur 
yra pekla, jie į tai atsakė: 
prirūdykite, kad jos nėra, 
tai aš visai suabejojau apie 
religijos neklaidingumą, ži
nau. kad nesamo daikto 
niekas parodyt negali, tai 
kaip kunigai gali sakyt, kad 
čia-va yra tas ir tas, kada 
nieko nėra.

Bažnyčios zakristijonas. 
Atsakymas:

Iš statymo bažnyčių para
pijos Amerikoj turi didelę 
moralę ir materialę sau 
skriaudą; pasistatę bažny
čią jie leidžia kunigijai nai
kinti žmonėse sveiką pri
gimtą sąmonę fanatizuojant 
juos tam-tikrom sutaisyto
mis pasakomis, kurias vadi
na religija Tam tikslui ir 
užlaikomi kunigai, o jiems 
ir gaspadines.

Poteriai žmogui tiek reiš
kia, kiek katinui murmėji
mas; sėdint bažnyčioj be jo
kio fiziško ar protiško užsi- 

kitoks; ėmimo, greit nusibostų, nuo- 
Marksas gi pa-Įbodumui prašalinti ir išgal

voti poteriai. Mišių pirki
mas, aišku kam neša naudą. 
Jeigu jų nereikėtų pas ku
nigą pirkti, tai ir kunigas 
sakytų, kad to teatro Dievui 
nereikia. Pati ta ceramonija 
tečiaus kunigijai tarnauja 
įrankių žmonėms fanatizuo- 
ti.

Kokia nauda darbinin
kams iš religijos, tai dau
giau apie tai patariame per- 

., ««« r.skaityt kad ir straipsnyj 
tvrinėtojas niekados "Ar religija yra butinumu.” 

tilpusi "Kaleivio” 16 nume
ryje.

%
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Kas nieko neveikia 
To niekas nepeikia
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AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS ©
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Reakeiorieriai d? rbuojasi 
savo dienos sulaukę.

Mūsiškis vietos lietuvių 
parapijos klebonas apgarsi
no savo parapijonams, kad 
14 d. balandžio bus prakal
bos delei išaiškinimo "iš kur 
atsirado cicilikai!"

Šitą klerikalams be galo 
svarbų klausimą išaiškinti 
atvažiavo žinomas jų klap
čiukas "sociologas", savo 
melais ir šmeižimais atsižy
mėjęs Al. Račkus.

Tasai arogantas pasirodęs 
ant pagrindų, pirmiausiai 
užreiškė: "Kurie čionai ran
dasi cicilikais, tai jiems bus 
labai karšta... Gaila, kad ne
perspėjau zakristijoną, i- 
dant pridėtų ant sėdynių 
ledo..." Jau iš tų jo sakinių 
nesunku yra spręsti apie to 
gaivalo išmintingumą. Jis 

žino jau kur katras susirin
kusiųjų parapijonų atsisės, 
katras jų yra tuo "cicilikų,” 
kad jam ant sėdynės ledo! 
padėjus. Matyt, tas bloznas 
jaučia,

prantama, kad kapitalas re
mia bažnyčias ne dėl ko ki
ta, vien tik dėl politiško iš- 
rokavimo, dėl palaikymo 
darbo žmonių tamsybėj ir 
per tai vergijoje. Tai jau 
aišku kai diena.

Ten buvęs, viską girdėjęs.

BROOKLYN, N. Y. 
Musų politikos ir kultūros, 

darbai.
Balandžio 13 d. čionai bu

vo Jono Butėno parengtas 
koncertas. Koncertas pa
vyko gerai, tik "Visuotinas 
Brooklyno Choras," veda
mas p. Šimkaus taip uždai
navo, kad ir pats vedėjas 
nuo piano pašokęs pabėgo 
nuo scenos.

Balandžio 20 d. buvo LSS. 
19 kuopos parengtas vaka
rėlis... Kalbėjo d. J. Šukys iš 
Phiiadelphijos. Jis atpasa
kojo dabartinį sunkų Sąjun
gos padėjimą. Po prakalbai 
buvo dainos, monologai ir 
deklamacijos, o ant galo šo
kiai. Žmonių buvo nemažai 

jog kiekvienam bent jr kuopai, rodosi, liks kiek 
kiek mąstančiam žmogui iirPelnoy. ... ,
reikia iš gėdos kaisti, klau-! 3 pačią dieną buvo sv.
sant šito nepraustaburnio ^gio draugijos 2o metų 
pliauškimų, tai ir apie ledą sukaktuvių apvaikscioii-

►s 25 metų 
i apvaikščioji- 

mas. Apvaikščiojime daly
vavo kelios draugijos.jis kalba. Jeigu ištikrųjų 

tokiose prakalbose kam nors į _ . ...
yra reikalingas ledas, tai; Balandžio d. buvo LSS. 
visupirmiausiai pačiam Rač-i parengtas vaka-
kui reikėtų dideli-dideliTas- ^tatė scenoje veikalus: 
šmotą ant galvos pririšti; Į ’ Ekspropnatonus ir Vie- 
nes klausant jo blevyzgoj:-Jįas is musų tur apsivesti, 
mų taip ir manai, kad taii^bu veikalu sulošta gana 
sugrįžęs iš karčemos apsvai-.&eraL Žmonių tečiaus bu-

■ O .

i gerai.
gelis, kuriam būtinai reikia j vo ma-;a] ir k"°Pai .?a^ 011 - 

----- i nedateklius.
žuvo LSS. 19 kp. narys.
Balandžio 19 d. patiko ne-

prasiblaivyti.
* Kad tam žmogeliui 
ištikrųjų mažai žinios yra 
galvoje/ tatai aiškiai paro-jajmė LSS. 19 kuo'pos narį 
do ir visa jo kalba. Pradeda j. Jokubvna. Jam bevažiuo- 
apie vieną, šoka ant kito,'jant motorčikliu, teko susi- 
savo judėjimais norėtų pa-įdurti su automobilium. Nu- 
mėgdžioti pagarsėjusį Ame- laužta koja ir perskelta gal- 
rikos blozną Billy Sunday, Va jis da buvo nugabentas į 
tik ir tame pasirodo nevy- ]igOnb.utį, kur 20 d. balan- 
kusia karikatūra, ir taip j džio, 6 vai. vakare pasimirė, 
blaškosi, mėtosi, kai bruk-į Nelaimingo draugo kūnas 
nių apsiėdęs. Žiūrint į jį 23 d. bal. likosi draugų ir 
parapijonams ištikrųjų gali pažistamuju palydėtas i am- 
akys iš gėdos kaisti, kad žiną pasilsi. Draugai ir 
toks bloznaš nevos "tikėji- prieteliai žuvusiam draugui 
mą gina," gi rimtesniam suaukave daug gražiu vai- 
žmogui tik ironiškas nusi-'niku. Vamikai buvo nuo 
šypsojimas slankioja veidu,'LSS. 19 kuopos, su užrašu 
matant, kokiomis "spėko- SOCIALIST PARTY, iš
mis" reakcionieriai-klerika-i siutu draugės Sadauskie- 
lai bando nuveikti darbmin-'nės; antras su užrašu NUO 
kiškąjį judėjimą. LSS. 19 KUOPOS DRAU-

Tokio atsiprašant kalbė-'GŲ, kurį nupirko kuopie- 
tojaus "argumentus" karto-įčiai už savo sudėtus pinigus; 
ti nematau čia reikalo, vie- trecias nuo LMPS. 1 kuopo- 
na, kad karčeminės bievyz- į ir daug kitų su įvairiais

______ i • ______

Velionį išlydint susirinko 
daug katalikų pažiūrėti, 
kaip socialistai lydės savo 
draugą į krematoriją sude
ginimui. Jiems, mat, ta? 
yra begalo keista ir baisu. 
Nulydėjo apie 169 draugų 
Krematorijoj d. Šaltis pasa

ukė atsisveikinimo prakalbą 
ir dusyk sugrajinta Marsa- 
lietė, priimant velionio kūną 
krematorijon ir dedant į 
žvdinį.

Velionis paliko moterį, se
serį, tėvus ir du brolius Lie
tuvoje, taipgi seserį ir vie
na brolį Amerikoj.

Paėjo iš Suvalkų rėdybos 
regis iš Dzūkijos. Lai bursa 

įjam lengvas pasilsis po sun
kių gyvenimo kovų. 

Seiniškis.

rane bliudus mazgojant, ma
tomai, tos apšvietos nerei
kia, tai ir parengė prakal
bas, išgarsindami jas. ne
paėmę svetainės. . 
prakalbti dienai (14 balan 
džio) pasirodo, kad jų iš
garsinto] svetainėj lenkai 
loš savo teatrą, kuriam sve
tainė yra paėmę prieš mėne
sį, dėlto savo nusamdytos 
svetainės jie neužleidžia, o 
musų prakalbų surengėjai 
turi jau ir kalbėtoją K. But
kų iš Detroito atvykusi 
Svetainės savininkas tad 
davė tame najne ruimelį, 
kur musų prakalbos ir atsi
buvo. Iš tų prakalbų jokio 
rezultato nebuvo, nes apvil
ti susirinkę žmonės išsi
skirstė ir iš viso pasiliko 8 
suaugusių ir 8 mažų vaikų.

Šitokiu neapgalvotu pa
siryžimu atgiežti savo nepa
sitenkinimą, ne naudą, bet 
moralę blėdį musų bustan- 
tic-ms žmonėms padarė. Tai 
nelemtas darbas.

Iki šiol čionai darbininkiš
kas judėjimas buvo labai 
silpnas; sunkių darbų dar
bininkais daugiausiai yra 
ateiviai. Daugelis lietuvių 
iškrikę gyvendami ir 
neturėdami artimesnių tarp 
savęs ryšių, negali sudaryti 
jokio gyvesnio . judėjimo. 
Tiesa, yra čia jau dvi lietu
vių kuopelės, būtent LSS. ir 
SLA.,bet jos mažai ką veikė. 
Dabar, mat, jau pradeda: 
parengė prakalbas socialis
tai, tai ir SLA. kuopos var
du parengė Butkui prakal
bą minėti du "vyrai." Tas 
butų gera, jei rengtų ne tuo 
nelemtu tikslu ir kad tuo 
savo surengimu nebūtų nors 
sau sarmatos pridarę. Na, 
tiek to. Gana, kad visgi To
ledos lietuviai jau pamažu 
pradeda krutėti. J. S.-s.

Griciaus tokius pamokini- parapijas, įskundęs svetai-I)A Y TON, OHIO. ( . _ /
Lietuvių parapijonų vargai, mus, už kuriuos prisiėjo at-'nės savininkui, kad prakal- 

Lietuvių šv. Kryžiaus pa- sidurti ir teisme, ir bausmes bas rengia bažnytinė orga- 
; ~ j ' Kun. Cibulskiui;...........................................

Atėjus Į dvyliką metų pasistačiusi j agituojant, tie vargšai ap-. 
balan | sau bažnyčią. Bažnyčiai temdinti žmonelės rengiasi 

kartu su žeme parapijai kai-ltvert naują parapiją, nes se- 
i nos vardu negali naudotis.

Paisant darbo žmonių ge
rovės ir nelinkint jiems to 
paties sulaukti ateityje, ko 
dabar yra sulaukę, visgi no
rėtume pasakyt: Broliai pa
galvokit, kur link einate! 
Nejaugi be tų naštų negail

ite apsieiti? Skolininkai vis- 
• gi neduos ramumo, o ir nau
jos parapijos reikalams rei-

• J-UVlUVJU OV. Iki V L.IGUO pu. ' CXV* V. J V! XI 
rapija turėjo čia jau prieš i užmokėti.

navo virš 10,000 dolerių gry
nais pinigais, neskaitant ku
nigo užlaikymui išleistų 
tūkstančių, bei supirkimui 
įvairių bažnyčiai reikalingų 
šventenybių.

Dabar viso to savo turto 
šv. Kryžiaus parapija nete
ko, išskyrus tai, kad šventų 
rykų kai-katram iš jų pasi
sekė iš bažnyčios išsinešti.

Balandžio 14 d. parapijos kės naujų skolų daryti. Ko- 
klebonas, kun. Cibulskis, po kia iš visa to 
pamaldų pranešė parapijo- 
nams, kad parapijos nuosa
vybę bankas paima už sko
las ir parduos per licitaciją.

Ta žinia parapijomis kaip 
perkūnas trenkė. Jie suju
do, bet pasirodė, kad nieko 
jiems nelieka, kaip tik išsi- 
žadėt sukrautų "dievui ant 
garbės” desėtku tūkstančių 
dolerių ir kraustytis iš šven
to skiepo. Vieni dabar kei
kia buvusį kun. Gricių, kiti 
parapijos viršininkus, kai
kurie karštesni dagi ir labai 
negražiai išsitaria apie tą 
dievnamį, kuris surijo tiek, 
sunkiai jų uždirbtu skatikų, • 
o su kurio pagalba "tėve
liai” darėsi sau smagų gyve
nimą ir teikė sau visus "ras
ki žius” šio svieto... Ką čia 
viską supaisysi. Gana to, 
kad šitas atsitikimas atida
rė akis ir jie jau sakosi, kad 
gana jiems bereikalingai 
mėtyt pinigus.

Tečiaus nemaža yra da ir 
tokių neišmanėlių, kurie

nauda? Jo- 
ikios. Skriaudų gi, kaipo 
į darbininkų klesos žmonėm, 
'klerikalu tamsi politika ne
ša begales. Daytonietis.

TOLEDO, OHIO.
Gražus parengimėiis.

Balandžio 14 d. čionai 
rėjo įvykti didelės rengia
mos SLA. kuopos prakalbos, 
tečiaus delei tūlų nesusipra
timų svetainės reikaie, pri
siėjo pasitenkinti svetainės 
savininko paskirtu nedide
liu kambariu, kur nedaug 
žmonių galėjo sutilpti.

Kalbėjo K. Rutkus iš Det
roito apie tautų išsivysty
mą. Pertraukoje gražiai 
padeklamavo Endzulių Ale- 
nutė ir Elzbietukė, padary
damos gilų įspūdį. Antras 
kalbėjo M. Černius, smar
kiai uždroždamas kazirnin- 
kams ir girtuokliams, kurie 
brangų laiką praleidžia to
kiems pragaištingiems daly
kams. Taipgi kalbėtojas 
paaiškino delko su svetaine

tu-

keikdami kunigą Gricių, pa- Įvyko nesusipratimas, sako,
silieka tokiais pat nuolan
kiais vergais kunigui Cibul- 
skiui: jie pirma pildydavo

čia tūlas "filozofas," prie
šingas visom kitom organi
zacijom, išskiriant vyčius ir

t

23 d. bal. likosi draugą ir

gos spaudoje nėra leistinos, j draugiškos meilės žodžiais, 
antra, kas klausėsi, tam bu
vo labai aišku, kaip tasai 
socialistų, jo žodžiais ta
riant, "cicilikų” spirginto- 
jas pats save susimušdavo 
savais vieni kitiems griežtai 
prieštaraujančiais Argu
mentais,” o ant galo tiek su
sipainiojo vargšui siūlai, 
kad visiškai susimaišė ir ne
bežinojo ką toliaus sakyti.

Po "prakalbai” buvo pa
duota keliatas klausimų. 
Pirmas tų klausimų buvo 
"Ar kapitalistai remia lais
vamany bę, ar bažnyčias?”] 
Račkus negalėdamas kitaip! 
klausimą atmušti, pasakė, 
kad gal kitas bažnyčias ka
pitalas ir remia, tik ne kata-1 
likų. Račkui tuojaus pri 
minta, kad IUinois Steel Co. 
firma Gary, Ind. lietuvių ka
talikų bažnyčios reikalams 
yra davusi net 10,000.00 do
lerių. Tada Račkus šaukia: 
”A, jus cicilikai, norite, kad 
jums tuos pinigus butų ati
davę...” Tas taipgi parodo, 
kiek yra galima rimtai su 
Račkum kalbėti. Kad klau
simo padavėjas užreiškė, 
jog jis nėra netik "cicilikų,” 
bet ir prie socialistų nepri
klausąs, Račkus pradeda 
blaškytis ir sako, kad "kom
panija gal davusi dėl savo 
politiško išrokavimo...” S”

J

TOLF.DO. OHIO 
Nelemtas darbas.

Atsilankius čia buvusiai 
"Moterų Balso” redaktorei, 
draugei Petrikienei ir pasa
kius prakalbą, kas pas mus 
Toledos lietuvius nėra da 
paprastu dalyku, musų vie
šame gyvenime pradėjo ap
sireikšti lig ir subruzdimas. 
Tūliems dviems musų "filo* 
zofams” drgės Petrikienės 
prakalba nepatiko, turbut 
dėl to, kad kalbėtoja ragino 

Su- šviestis, o jiemdviem resto-

HELMAR I

CIGARETTES

Cente

Išdirbėjai Auąščiausioa Ręifoi Tur
kiškų ir Egv plieky Cigaretę Pasauly.
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Be tavęs 
liūdna butų būt 

Obe Helmar 
reiktų džiūt...

NAUIA LIGA.
nizacija, priešinga darbinin
kų apšvietai. Dėlto savinin
kas svetainę pasamdė len
kams, o lietuviam atsisakė 
duoti. Tik dalyką išaiški
nus, galų-gale davė tam pa
čiame name kitą ruimą.

Ir ištikrųjų daugelis čia- 
nykščių lietuvių tik kazy- 
roms ir rudžiu užsiima. Prie 
kazyrų ir girtuokliavimo, 
suprantama, negaii apsiei
ti ir be peštynių, ko pasek
mės labai skaudžiai paskui 
reikia atjausti. Labai daž
nai ir policistams tenka 
Kuone kas savaitė Toledoj 
turi žilti vienas policmanas. 
Balandžio 16 d. likos paplau
tas lenkas K. Smolski. . Pa
plovė jį, sako, vokietes. Pa
našių atsitikimų čia tankiai 
atsitinka. J. šakalys.

THROOP, PA. 
Iš musų padanges.

Balandžio 13 dieną 
nykščių Lietuvos 1 
Draugija apvaikščiojo savo 
15 metų sukaktuves. Tam 
tikslui parengė prakalbas ir 
balių.

Kalbėtojum buvo d. An- 
drulevičius iš Pittstono. Jo 
prakalba visus susirinku
sius užganėdino, išskyrus 
vieną tamsų, .niekad neišsi- 
pagiriojantį kataliką, kurio 
pasielgimu pasipiktinusi 
publika liepė iš svetainės 
lauk išmesti. Girtąjį praša
linus, prakalbos užsibaigė 
gražiai, ir žmonės išsinešė 
labai gerų įspūdžių. Po pra
kalbų buvo linksmi šokiai.

Jeigu čia butų galima 
gauti atsakanti svetainė ir 
tankiau rengti prakalbas, 
tai galima sakyti čianykš- 
čiai lietuviai gyvai pradėtų 
progresuoti. Bet svetainė: 
čia paprastai ant saliunų, 
einant i jas reikia eiti per 
saliuną; neaiškinant kiek
vienam gali būti aišku, kaip 
tas kelias einantiems į pra 
kalbas žmonėm yra netikęs. 
Antra, ir su kalbėtojais čia 
gana sunku, nes iš kitur kal
bėtojams labai neparanku 
privažiuoti.

Lietuvių čia gyvena apie 
80 šeimynų, visi suaugę vy
rai dirba anglių kasyklose. 
Paprastai žmonės nors kle
rikalizmo ir nesudarkyti, 
bet visgi didelė jų didžiuma 
gana tamsus žmonelės; ap- 
sišviest jiems nebuvo ir kol- 
kas vis da nėra progos.

Balandžio 21 d. vėl buvo 
surengtos prakalbos, atsibu
vusios Fr. Kumskio svetai
nėj. Kalbėjo d. J. A. Anta
naitis apie darbininkų padė
jimą ir organizacijos reika
lingumą. Taipgi kalbėjo d. 
V. K. Genys. Deklamavo 
p-lė O. Rakauskiutė. Pra
kalbos pasiliko su geromis 
pasekmėmis, nes susitvėrė 
LSS. kuopa iš 9 narių ir iš
rinkta valdyba.

Kadangi ta diena buvo la-. 
bai netikęs oras, tai žmonių' 
i prakalbas susirinko ne
daug, bet \isgi padaryta ge
ras žingsnis pirmyn. Tas 
parodo, kad throopiečiai lie
tuviai jau pradeda blaivai 
protauti ir suprasti savo 
darbininkiškus reikalus. Tas 
pagirtina ir linkėtina, kad 
pradėtas geras darbas at
neštų kuogeriausių vaisių.

Naujai susitvėrusi kuope
lė nutarė parengti toj pačioj 
svetainėj Pirmosios Gegu
žės apvaikščiojimą, kad išar 
skinu? musų broliams darbi
ninkams. ką toji viso pasau
lio darbininku švenčiama 
diena jiems reiškia. Apvaik- 
ščioiinias atsibus 1 d. gegu
žės, svetainėj po nr. 101 
Boulevard gatvės. Ketina 
būti geri kalbėtojai. Taigi 
žengiame pirmyn.

Maincrvs.

čia-
Sunų

Patarlė sako, kad nieko 
naujo nėra pasauly, tečiaus 
tokis užreiškimas medicinos 
moksle skaitomas nesąmo
ne. Kuone kas diena girdime 
pranešimus apie kokius nors 
naujus išrastus budus vienai 
ar kitai ligai gydyti, arba a- 
pie atidengirrfą kokios nau
jos iki šiol da nebuvusios 
medicinos žinioje bakteri
jos, pagaminančios ligą. Tie
sa, pastebėta organizme ko
kia nauja liga gali būti visai 
ne nauja; ji galėjo būti nuo 
pat užgimimo, galėjo būti 
paveldėta nuo tėvų, o tėvai 
ją paveldėjo nuo savo tėvų 
—tokias ligas vadinama 
chroniškomis ligomis; tik ir 
chroniškos ligos dažnai bū
na nepastebiamos, pakol 
tam-tikros aplinkybės nelei
džia jom apsireikšti. Dažnai 
tokios nepastebiamos ligos 
būna priežaščia kitų jau ži
nomų ligų, kurios tokiu bu
du pirmąsias savimi užden
gia ir dėlto kiekvienos kad 
jau ir ištirtos ligos tirinėji- 
mas medicinos moksle gali 
neturėti galo.

Kartais gydytojai, chirur
gai ir bakteriologai, betiri- 
nėdami jau žinomas ligas, 
atidengia naujas tos ligos 
priežastis, kurias ištyrę 
randa, kad jos pačios yra li
gomis. Ligos organizme 
dažniausiai atsiranda delei 
keitimosi gyvenimo sąlygų. 
Kaip nežinome, kokiose gy
venimo sąlygose atsirasime 
rytoj, taip negalima žinoti, 
kokias naujas ligas tos sąly
gos gali atnešti.

Nepaprasčiausia gydyto
jams liga prieš nesenai pa
stebėta pas žmones, yra taip 
vadinamas ”subatinis para
lyžius.” Liga likos taip pa
vadinta dėl to, kad ji pa
prastai apsireiškia po ”su- 
batinių išsigėrimų.” Tiesa, 
tos ligos apsireiškimus gali
ma pastebėti netik po su- 
batai, bet ir po kiekvienai 
tai dienai, kurią asmuo pra
leidžia smuklėje, niekad ne
galėdamas numalšinti savo 
troškulį. Kad troškulį be- 
malšinant, galva pasidaro 
persunki, kad ja sprandas 
galėtų atlaikyti, tai toks as
muo paprastai sudrimba 
ten, kur sėdėjo, pasideda sa
vo sunkią gaivą ant rankų 
ir gardžiai užmiega. Po il
gai valandai nubudęs, jau
čia kad galva pasidarė len
gvesnė, bet užtai jei ne abi, 
tai bent viena ranka pasida
rė nepakeliamai sunki, be 
jausmo, formališkai numi
rus.

Mokslas sako, kad toji li
ga atsiranda iš tos priežas
ties, kad padėjus apsvaigin
ta ir dėlto mažai nuvokian
čią galvą ant rankų, pri
spaudus gįslas, nešiojančias 
į visas kūno dalis gaivinan
tį kraują, tas kraujo tekėji- 

, mas rankoj liekasi sulaiky
tas. Negirtas žmogus nors 
ir šitokiame padėjime už
miega, tai visgi pajunta tam 
tikrą skausmą rankoje delei 
sulaikytos kraujo cirkulia
cijos, jis pakelia galvą, pa
trina ranką ir savo pagalvį 
permaino. Girtas tečiaus 
nenuvokia savo organizmo 
reikalavimų, miega kai ne
gyvas. Prispaustos gįslos 
galų-gale perkeičia kūne 
kraujo bėgį: cirkuliuoja pa
sidaro sau naujas vėžias, 
paliekant ranką be aplanky
mo, tarsi ji butų nukirsta. 
Ranka faktiškai numiršta. 
Pastebėjęs tai miegalis gali 
trinti ją, gali kasytis pakau
šį, bet tuomi negali jis at
vesti cirkuliacijos kraujo į 
paprastas senas vėžias. Tik 
smarkus kūno judėjimas ir 
šilti saulės spinduliai gali 
numarinta ranką atgaivinti.
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Km tai yra laikas ir erdvė— 
Siekimas prie tiesos idealo— 
Skirtumas tarp mokslo ir 

patyrimo.
Paprastas žmogus mano, 

jog mokslui turi būt viskas 
žinoma. Jeigu X ar Y lan
kė universitetą, tai jis jau 
privalo viską žinoti.

Ištiesų gi taip nėra. Ištie
siu, tai kuo* daugiau žmogus 
mokinasi, tuo daugiau nau
jų klausimų kįla prieš jį. Ir 
daugybė yra klausimų, į ku
riuos iki šiol mokslas atsa
kymų da nėra suradęs.

Paimkime tik tokius pa
prastus dalykus, kaip laikas 
ir erdvė. Visakas, kas tik 
pasauly darosi, darosi vis 
laiko ir erdvės ribose. Kiek
vienas musų vaidentuvėj 
vaizdas yra erdve ir laiku 
apribotas. Kas išeina jau iš 
laiko ir erdvės ribų, žmo
gaus protas to nepajiegs nei 
suprasti, nei išaiškinti.

Vadinasi, laikas ir erdvė, 
tai rėmai viso musą gyveni
mo ir darbų.

O tečiaus niekas iki šiol da 
neišaiškino, kas tai yra lai
kas ir kas tai yra erdvė.

Paklausta syki Bramos, 
kas tai yra amžinastis? Jis 
atsakė: "Paimk kiečiausi 
akmeni mylios ilgio, mylios 
pločio ir mylios storio. Pas
kui paimk minkščiausio šil
ko. Ir sykį kas tris šimtai 
metų nušluostyk juo tą ak
menį. 0 kuomet nuo tokio 
šluostymo tas akmuo sudils 
iki miežio grūdo didumo, tai 
išeis šimtinė amžinasties da
lis.”

Paklausta sykį mokyto 
žmogaus: Kas tai yra er
dvė? Mokytas atsakė: 
"Žmogaus protas negali er
dvės apibriežti, nes erdvė 
yra begalinė. Žmogaus gi 
vaidentuvė, kuri paprastai 
siekia tenai, kur protas pri
eiti neįstengia, gali duoti 
mums tiktai menką’ apie tai 
numanymą. Mes žinom, 
jog šviesos spindulys perei
na apie 200,000 mylių į vieną 
sekundą, o yra žvaigždžių, 
kurių šviesa pasiekia musų 
žemę tiktai po kelių milio
nų metą. Erdvė tarp sau
lės ir žemės yra taip didelė, 
kad traukinys, bėgdamas be 
pertraukos po 100 mylių į 
valandą,galėtų pasiekti sau
lę tik už 1,000 metų. Sulygi
nus su saule, musą žemė yra 
dulkė, o visa musą saulinė 
systema, tai tik viena iš ne
suskaitomų systemų, kurio
mis yra pripildytas pasaulis. 
Taip vadinamas Paukščių 
kelias, tai tik viena tokių 
saulinių systemų grupė, ku
rią mes galime nuo žemės 
matyti. Taigi aišku, kodėl 
žmogaus protas tos beribės 
erdvės negali nei aprėpti, 
nei išaiškinti. Šitoj gi beri
bėj erdvėj laksto dulkė—že
mė. O ant tos dulkės gyve
na, kovoja, svajoja, jieško 
tiesos daugiau kaip tūkstan
tis milionų gyvų sutvėrimų 
—žmonių. Ir tu esi vienas 
tų kovotojų, svajotojų ir tie
sos jieškotojų..."

Kaž-kas yra pasakęs, jog 
tiesa yra tėvo Laiko ir moti
nos Erdvės kūdikis. Seno
vės graikų tikėjimas moki
no, jog dievas Kronos (lai
kas) ir dieve Gca (žemė) 
pagimdė visus dievus. Bet 
Kronos savo vaikus suėzda- 
vo. Geai pasisekė kokiu- 
tai budu išgelbėt tik ką gi
musi Jupiterį. Išaugęs į vy
rą, Jupiteris nuvertė savo 
tėvą nuo sosto. Jupiteris 
reiškia žmoniją, kuri nuola
tos kovoja su laiku. Žmoni
ja jieško tiesos, jieško atsa
kymų į klausimus, kurie jai 
neaiškus.

Gal kas pasakys: Jeigu 
tiesos idealo pasiekti negali
ma, tiesos negalima uatirti, 
tai kam dar laužyti savo

smegenis ir eikvoti veltui 
laikas?

Ant to yra tik tai . vienas 
atsakymas: Jokio idealo pa 
siekti negalima. Lieka tik
tai siekimas prie idealo. 
Kiekvienas idealas yra galu
tinas siekimo tikslas, augš- 
čiausis tobulybės laipsnis, c 
prie to žmogus gali tiktai 
siekti, gali artintis, bet ap
čiuopti savo troškimo pabai
gos niekados negali.

Idealų yra kiekvienoj dar
bo srity. Išradėjų idealas, 
padėkime, yra tobulinti ma
šinas. Jie pašvenčia visą 
savo gyvenimą vien tik tam, 
kad padarius geresnę maši 
ną už buvusią pirma 
Tečiaus pasauly nėra 
nieko tobulo. Net pat 
gamta su laiku keičiasi ii 
tobulinasi. O kas turi tobu
lintis, to negalima pavadint 
tobulu. Daiktai gali būt pa
lyginamai tik geresni ii 
prastesni. Taigi, nors galu
tino tikslo žmogus pasiekt 
ir negali, tečiaus siekdamas 
prie savo idealo jis surandi, 
vis geresnių daiktų, o geres
ni daiktai neša žmonija' 
daugiau naudos, taigi ir lai
mės daugiau.

Viduramžiuose dvasiškių 
rašytojai žymėdavo savo 
knygas raidėmis: A. M. D. 
G., kas reiškia: Ad majo- 
rem Dei gloriam (didesne 
Dievo garbei). Šių dienų g 
mokslo vyrai galėtų save 
veikalus žymėti raidėmis 
A. M. H. G.—Ad majorerr 
Humanitatis gloriam (di
desnei žmonijos garbei.)

Kiekvienas mokslas paei
na iš tėmijimų ir tyrinėji
mų. Kuomet musų patėmi 
jimai būna patvirtinti paty
rimais ir tinkami sutvarky
ti, tuomet kįla mokslas. 
Kiekvienas mokslas užsiims 
tam tikrais dalykais. Sulyg 
tų dalykų jis dalijasi į sys 
temas. Y ra visuomenė 
mokslų, technikos, medici
nos, geografijos, istorijos, 
pedagogijos ir tt.

Taigi yra skirtumas tarp 
mokslo ir patyrimo, tarį 
žmogaus plačiai apsišvietu- 
sio ir giliai mokyto, nors ap
skritas asmuo šito skirtume 
ir nesupranta. . Kas yra 
daug matęs, plačiai kelia
vęs, ilgai dirbęs savo profe
sijoj ar užsiėmime, tas gali 
būt žmogus patyręs ir daug 
žinoti, tečiaus rašyt ir skai
tyt gali nemokėt. Mokyte 
žmogaus vardą užsipelnc 
tik tai tas, keno patyrimai y- 
ra aiškiai sutvarkyti, ir kas 
žino kaip reikia apsireiški
mus tyrinėti, prisilaikant 
priežastingumo ir pasek- 
mingumo dėsnių. Svarbiau- 
sis dalykas, tai mokytas 
žmogus moka greitai suras
ti netaisyklingumą ir klai
das.

Tarp mokyto ir patyrusio 
žmogaus yra toks skirtu
mas. kaip tarp šundaktario 
ir tikrojo daktaro. Ten, kur 
šundaktaris tik spėja ir 
bando, tikra is daktaras at
randa ligą ir duoda vaistą.

Iksas.

vas ir ar valia rašyti suba
toj...”

L. Tolstojus mergaitei at
sakė sekančio turinio laišku, 
kuriame paduota buvo ir 
maldos tekstas:

"Šone! Dievas 
danguj, _
žmoguje ir kiek viename 
tvariny. Dievas yra tuomi 
kas duoda gyvastį kiekvie
nam žmogui ir kiekvienan 
tvariniui. Dievą galime pa 
sinti per meilę. Per meil\ 
Dievas mumyse jungiasi si 
Dievu kituose. Dėlto visa.1 
dieviškas prisakymas liepk 
mylėti Dievą ir artymą sa 
vo, o mylėti visus yra di 
džiausią laimė ant žemė. 
Siunčiu tau maldą ir patarii 
Tau mesti šalin visa tai, ka 
trukdo mylėjimą, ir stengti 
zisus žmones vienokiai my 
lėti.
Malda:

"Nežinau ir žinoti nega
bu, ar gyvens ar mirs vis' 
ie, kuriuos aš myliu ir ku

rie mane myli. Nežinau, 
aipgi ar aš gyvensiu ar 

mirsiu, ar sveikas busiu, ai 
sirgsiu, ar busiu sotus, ai 
alkanas, ar žmonės man- 
gerbs, ar niekins, nežinau 
net, ar sulauksiu rytojaus, 
tatai vien aš žinau, kad visa; 
kas su manim atsitiks, at
itiks iš valios To, kuris gy

vena mano sieloj ir visame 
viete. Visa, kas atsitinki 
š valios Jo yra gera. Delto- 
3 nenoriu mislyt apie tai, 
:as atsitiks su manim, ar 
jusiu sotus ar alkanas, svei
kas ar sergantis, ar busiu 
Tiriamas, ar peikiamas, ta: 
*ien žinau, kad noriu visuo- 
net būti Jame ir su Tuo, ku- 
•is yra manyj ir visame svie- 
e. Idant tatai pasiekus tu- 
•iu mylėti visus žmones ii 
ai netik mislimis savo, kad 
įpie juos nieko pikto nema
nyti ; netik žodžiais, kad* a- 
pie juos nieko pikto nekal
bėti, bet ir pasielgimais sa- 

o, kad jiems daryti visa tai 
ko pats sau geidžiu. Tam 
tikslui pašvenčiu visas mano 
jiegas.”

Jievas gyvena ne 
tik kiekviename

KEISTAS ŠITAS 
PASAULIS

Rodos, turtingi ir neišse
miami yra gamtos šaltiniai. 
Po žemės oda guli neišma
tuoti sandėliai anglies ir ge
ležies, švyno ir vario, alie
jaus ir druskos, sidabro ir 
aukso. Žemės paviršius gi, 
tai didelis javų laukas. Di
džiausi žemės plotai stovi 
apdengti miškais. Įvairiau- 
:i vaisiai, nesuskaitomi 
paukščiai ir kitokie gyvūnai 
ore, ant žemės ir jūrėse lau
kia tik žmogaus rankos. Be
šališka saulutė viską ap
šviečia ir apšildo, lietus vis
ką laisto ir gaivina, v. skas 
auga ir bujoja. Žmogaus 
protas ir triūsas gražią 
gamtą da daugiau padaili
no, kelius išvedžiojo, mies
tų pristatė ir darbui dirbti 
mašinas išrado. Turtinga

NEBIJOME AUDROS
Nesvetingos juodos jūrės: 
Dieną, naktį murma jos; 
Daug kas te tik atsidūręs 
Nepamato žemės šios.
Narsiai, vyrai! Vėjo pilnis 
Laivą musų pavaikys, 
Jūrių slidžios, plačios vilnis 
Mus greitspamio neskandys.
Debesis į vilnį žiuri, 
Vėjas kįla, bus audra!
Mus laivunų mažas buris, 
Bet kovosime su ja!
Narsiai, vyrai! Štai jau ūžia! 
Vandens piksta jau ant mus; 
Skaudžią tuoj pakels karužę, 
Bet mus laivas nepražus!
Ten, anapus didžių jūrių 
Yr liuosa, smagi šalis; 
Jau nevieną tokį būrį 
Meiliai priėmė ji vis.
Vienok nuneša ten vilnis 
Tiktai tvirtus vyrukus. 
Narsiai, vyrai! Nagi vilnis! 
Mus greitsparnis nepražus!

F. Vaičaitis.

f

/

Pirmosios Gegužės Sulaukus

L. TOLSTOJAUS 
PATARIMAS

Rusų spaudoje buvo pa
skelbta žinia, kad tūla sep
tynių metu amžiaus mergiu
kė, Sonia Rubinstein,da tuo
met gyvenusiam rusų di
džiajam mąstytojui Leonui 
Tolstojui parašiusi sekantį 
laiškelį, prašydama jo atsa
kymo į jos paklausimą:

"Mylimas seneli:—
"Aš pradėjau mokytis iš 

Jūsų elementoriaus Jūsų 
vardadienio dieną. Apie 
Jus esu daug girdėjusi nuo 
savo tėvo ir dėlto meldžiu 
atsakyti man, ar yra Die-

žemė dešimts sykių dabar 
turtingesnė pasidarė.

Gamtos turtams, rodos, 
nėra galo. Gamta nelaiko 
nei knygvedžių, nei knygų 
neveda. Ji niekad nereika
lauja iš žmonių apyskaitos 
už paimtas iš jos sandėlių 
gerybes. Per tūkstančius 
metų žmonės jau ėmė iš jos 
sankrovų maistą, drabužį 
ir medžiagą namams staty
ti; Ir kuo toliau, tuo dau
giau vis tos medžiagos žmo
gus atranda.

O tečiaus nežiūrint to, 
kad žemė yra taip turtinga 
ir už savo turtus jokio atly
ginimo niekad nereikalauja, 
žmonija šiandien vaitoja pa
skendusi didžiausiam varge 
ir nedatekliųose. Neužtik
rintas rytojus lyg kokia 
šmėkla vaikščioja po pašau 
IĮ ir gąsdina kiekvieną žmo
gų. Nėra pasauly laimės, 
nėra tarp žmonių sutikimo 
ir draugiškumo. Visur ma
tyt nepasitikėjimas, neapy
kanta, pavydas. Pasaulis 
pasidalijo į tautas, kiekvie
na tauta į klesas; tauta 
smaugia tautą, o klesa— 
klesą. Ir visa ta kova eina 
dėl privatinės nuosavybės.

Farmerys bijosi, kad jam 
nepavogtų kas vištos. Kad 
apsisaugojus nuo tokio nuo
stolio, jis laikosi netoli viš- 
tinyčios užtaisytą karabiną

Marškinių fabrikantas bi
josi, kad merginos neišsineš- 
tų kokio mąsto kaspino. To
dėl jis užrakina visas duris, 
taip kad darbininkės turėtų 
eiti laukan būtinai tenai 
kur jas galima apžiūrėt. Ka
da dirbtuvėj ištinka gaisras 
ir liepsnos tą išėjimą užtve
ria, tai keli desėtkai, o kar
tais šimtai jaunų mergaičių 
turi žūti ugny.

Yra tam tikros dirbtuvės, 
kur tūkstančiai darbininkų 
eikvoja savo laiką vien tik

ŽVAIGŽDUTE
žvaigždute, mažute, žibėk, žibėk. 
Iš dangaus augštybių drąsiai žiūrėk, 
Ko dreba, ko mirga tos žvilgsnio žarijos, 
Ar tavo troškimą išreikšti jos bijos, 
Ar ir tau, žvaigždute, jausmus reikia slėpt ? 
Berybėj erdvėj vai kas-gi, kas 
Priverčia troškinti širdies lieosnas, 
Ką dega krūtinėj ir gimdo troškimą, 
Kas-gi tau, žvaigždute, liuosybės ten gina. 
Kas pildyt jo valią tau gali paliept?!... 
Liudėdams, bodėdams nakties tamsoj, 
Aš laukiu nušvintant tavęs dausoj, 
Kad tavep pasiųsti krutinės ilgesį, 
Bet gaunu iš tavęs tik dvasios drebėsį— 
Tai kame, žvaigždute, paguodą man rast?!
Ant žemės dėl laimės man reik kovot, 
Sumintam po kojų liepia svajot..
O vesk, vesk, žvaigždute, svajonės valstybėn! 
Vai trokštu, aš trokštu atrasti l’.uosybę, 
Kur laimės reiškimą galėčiau suprast..

•••

žvaigždute, svajonės valstybėn!

J. B. S.

geležines spintas dirbdami. 
Tos spintos reikalingos dėl
to, kad vagis negalėtų išplė
šti pinigų ar kitokių brange
nybių. Yra spintų, ką sve
ria po keliasdešimtis tonų ii 
lėšuoja po keliasdešimts 
tūkstančių. Yra spinta ap
skrita, tartum žemės ka
muolys; masyvės jos duris 
taipgi apskritos ir pritaiky
tos taip kaip akis galvoje, o 
ant tų durų ir aplinkui tiek 
visokių šriubų-šriubelių, 
rankenų-rankenėlių, kad ir 
pats Liuciperis neatrastų 
kaip jos atsidaro.

Arba štai piniguočių ban 
ka?. Išlauko sunkios gele
žinės duris, langai užstatyti 
storomis štangomis, o vidu
je tartum kokios dvasios 
juda ant minkštų kurkų 
žmonės. Vanagiškos jų akis 
žvalgosi bailiai r visas puses, 
kalbasi jie pašnabždomis ir 
veik visi ginkluoti. Naktie? 
laiku nekaltos durįs užtai
somos elektra, kad vagį ant 
vietos nutrenktų.

Kuomet didelių miestų 
gyventojai sugula, visą nak
tį gatvėmis žingsniuoja 
tūkstančiai ginkluotų poli- 
eistų. Sargai su užtaisytais 
revolveriais, buožėmis ir ži
buriais bodi per ištisas nak
tis. Praeiviai, ypač kurie 
geriau apsirengę, užklydę 
naktį į nepažįstamą gatvę 
ir pamatę žmogų, tuojaus 
gatavi rėkti pagalbos. Visos 
durįs užrakintos keliomis! 
-pinomis ir da užšautos ke
liomis stumomis.

Biznio reikaluose dau- j 
giausia baimės ir atsargu
mo yra knygų vedime, jų 
peržiūrėjime ir kontraktų 
rašyme. Pasitikėjimo nėra 
jokiam knygvedžiui; jis tu
ri būt patikrintas ir jo pa- 
tikrintojai patikrinti. Pirk- 
lyboj ant garbės žodžio ne
daroma jokios sutarties. Vi
si prižadai daromi ant lega
lių, atsargiai rašytų kon
traktų, kad jeigu viena pu
sė norėtų sutartį sulaužyt, 
kita pusė galėtų ją patrauk
ti tieson.

Apsukrus biznieriai mo
ka pasidaryti sau gražaus 
biznio ir iš tokio dalykų 
stovio. Jie organizuoja ap- 
draudos kompanijas ir su 
renka milionus "apdrausda
mi" žmones nuo baimės. Ga
lima pasakyt, kad mes gy
venam "apdraustam" pa
saulyje. Mes turime gyvas
ties apdraudą, langų stiklų 
apdraudą, sveikatos apdrau
dą, ugnies apdraudą, vagys
tės apdraudą, apgavystės 
apdraudą, ir daug, daug ki
tokių apdraudų. Milionie- 
riai, kurie turi užtektinai pi
nigai gyventi šimtą amžių, 
apsidraudžia nuo "neužtik
rintos ateities."

Keistas, keistas šitas pa
saulis ! Eks-Kkrikas.
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Ketvirtu kartu prisieina 
mums švęsti tarptautinės 
meilės, taikos, laisvės, bro
lybės ir solidarumo šventę, 
kuomet lyg tyčia siaučia 
baisiausia tautų skerdynė.

Kaip kiekvienais kitais 
metais, taip ir šiais metais 
visgi turime pamąstyti, ir 
tai labai rimtai pamąstyti, 
kiek esame tų idealų pasie
kimui nuveikę, kiek esame 
nuėję pirmyn jų siekdami.

Sulaukus tos darbininkiš
kos šventės, musų prieder
me yra atsižvelgti į nuveik
tus proletariatu išiiuosavi- 
mui darbus. Tečiaus tie 
baisui ir sykiu gražesnio 
rytojaus vilčia viiiojantįs 
atsitikmai, į kuriuos viso 
pasaulio akys nuo keturių 
metų yra atkreiptos, ir mu
sų mintis kai magnitu prie 
:avęs traukia ir dažnai ver
čia užmiršti svarbiausius 
savo klesos reikalus.

Ne žmogaus galėję sulai
kyti tos pasibaisėtinos au
dros siautimą, kada ji išsi
veržė iš tų visų aplinkybių, 
kurios susidėjo per paskuti
nį šimtmetį. *

Klesiniai susipratęs pa
saulio proletariatas sunkiai 
prieš tas sąlygas kovojo ir 
perspėjinėjo pasaulį nuo 
gresiančios šiandien jau 
siaučiančios audros, bet už 
tai prisieidavo nesyk) labai 
labai iam skaudžiai nuken
tėti.

Tatai, kas musų buvo per
matoma, likosi baisia visam! 
pasauliui tikrenybe.

Toj baisioj pasaulio dra
moj lošėjais yra visų tautų 
Maudys. Dėlto iš tų milio
nų minių viršžmogiškų pa-l 
stangų; iš pelenu išdegintoj 
gyvenimo: iš jūrės kraujo ir j 
ašarų; iš pragaro skausmų,' 
skurdo, bado ir vaitojimu,' 
galima ir tai be abejojimo, 
galima laukti, kad toji susi- 
pratusio proletariato skel
biama deinokratybės idėja,

TAMSYBES 
ŠALTINIAI.

i
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Jie. girdi, nereikalingi. Van- 
I vę čia lietuviai, nėra šulinių, 
iduo čia matote, ateina sta
lčiai stubon. Tik pakišai 
stiklą ar puoduką po kranu 
ir bematant jis pilnas. Nei 

i kibini nei naščių, neigi lie
tuviškos svirties prie šulinio 
nebereikia. Gerai, tai jau 
gerai, ką čia ir besakyti dau
giau.

Tai šitaip, šulinių čia nė
ra. Taip, nėra. Supraskite 
tiktai, kokių šulinių nėra. 
Nėra tokių šulinių, kuriuose 
vanduo užsilaiko; mat, čia 
žmonės geria vandenį iš ba
los. Bet, palaukite, čia yra 
begalės kitokių šulinių, tam
sybės šulinių. Šitie šuliniai 
yra tokie, iš kurių galima 
semti ne vandeni, bet—tam-' 
sybę. Ir pasisėmus to "što
po", negalima pilti jį pilvan, 
bet reikia pilti galvon.

Navatni šuliniai; navat- 
nas juose randasi "stopas". 
Taigi, pašnekėkime apie tai 
daugiau.

Atvažiavęs čion lietuvy* 
tuoj išgirsta apie republiko- 
nų ir demokratų partijas. 
Hm... tai labai puiku, mieli
na žmogus. Demokratai lai 
yra juk geri žmonės. Tie 
demokratai-repubiikonai, 1- 
šėję ant estrados, ypač prieš 
rinkimus, graudžiausiom a- 
šarom aplaisto darbo žmo
nių vargus,visko daug žada. 
Tik buk geras, balsuok už 
juos, o tuomet tau, klausy
kis. rojus tuč-tuoj i>o kojų 
atsiras.

Žmogutis klausosi, prati
nasi prie to. Nagi, sakysim, 
ir pripranta. Už tūlo laiko.

Amerikoj, mano atvažia- 
gavęs balsavimo teises, žiu-

kanuolių baubimams apti
lus ir gaisrų dūmams padan
gėj išsisklaidžius, iškils virš 
pasaulio daug aiškesnė, 
daug vaizdesnė ir matoma 
visiems, kam tik ši baisioji 
audra akis atidarys; iškils ji 
kad atnešus pasaulio tautom 
tarptautinę meilę, brolybę, 
laisvę ir tiesą gyventi kiek
vienai tautai, kiekvienam 
žmogui.

Su ta tai vilčia, su tuo tai 
Įsitikinimu, kad musų Idė
jos—idėjos, už kurią ilgai 
ir sunkia^ ^kovojome,—per
galės diena jau artinas, su
laukę šiandien musu šven
tės PIRMOS GEGUŽĖS, 
švęskime ją, kaipo daug 
mums šventesnę, daug bran
gesnę ir daug reiskesnę, ne
gu kada nors pirma. Jeigu 
kada pirmiau daugelis dar
bininkų negalėjo da pilnai 
tos šventės reikšmės supras
ti ir pilnai ją apkainuoti, 
dabar kiekvienam gyvam ir 
jaučiančiam žmogui gali bū
ti aišku, kiek daug žmoni
jai reiškia tautų brolybę ir 
solidarumas, laisvė, meilė ir 
tiesa, kad kiekviena tauta, 
kiekvienas žmogus galėtų 
liuosai spręsti apie savo liki
mą.

Švęskime musų tarptauti
nę šventę su tuo rimtumu ir 
persiėmimu jos idealais, 
kaip tai šventei pritinka. 
Tegu musų sielos troškimai 
uždega ir tas širdis, kurios 
be jausmo ar žemais geidu- 

. liais degdamos 'krūtinėse 
I plaka.

Suvienykime savo balsą 
su vaitojančių žmonių bal
sais, tegu tas misų reikala
vimas pasauliui: TAIKOS, 
| MEILĖS, BROLYBĖS, 
LASVĖS ir TIESOS ap- 

Į skrenda žemės skritulį ir 
Į suvienija žmonijos sielas ir 
spėkas įvykdinimui pasauly 
Tisą to, ko trokštame ir už 
ką nuo daugelio metų ko
vojame. J. B. S.
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rėk. ir balsuoja už tuos daug 
žadančius ponus.—Juk, ma
tote, geri ponai. Ir labai 
geri; mielaširdingi,—apie 
darbininkus kalba ir jų būvį 
pagerinti žada.

Tokie jx)nai, broly t, visuo
met laiko tamsybių šulinį 
kupiną, o jau prie jo atsistok 
ję, matote, tai kad pumpuo
ja, tai pumpuoja tamsybes į 
žmonių galvas. Tas tamsy
bes, veidmainy bes, melagys
tes išpuošia gražiais žode
liais ir žadėjimais. "Laisvė," 
"žmoniškumas," "demokra- 
tvbė." "gerbūvis" ir kitokie 
gražus, žavėjanti vergą dar
bininką žodžiai, kad pilasi, 
tai pilasi iš tų šulinių. Dar
bininko galva bematant bū
na pilna, pilnutėlė to mela
gingo "štopo."

Bet tai ne viskas. Paimki
me dienraščius—"Globus," 
"Heraldus,” "Tribūnus," 
Hcarsto "Amerikanus," o 
ką ten surasime?! Kiek ten 
melo, kiek ten veidmainybių, 
kiek ten pripliaukšta viso
kių niekų? Vaje, vaje! Į 
Atlantiką nesutalpintum!

Šitokie laikraščiai—tai gi- 
liausis mulkinimo šulinys, 
tai milžiniškas šulinys. 
Tamsybė iš jų kasdiena pila
ma i žmonių galvas. Darbo 
žmonių smegenys nuolatos 
būna merkinamais tame 
veidmainybės raugale.

Taigi, jeigu tu, brolau no
ri savo galvon ką gero įdėti, 
tai nejieškoki to gero demo
kratų ir republikonų sande
liuose. Jieškok jo pas soci
alistus. Nesemk iš kapitali
stų šulinio tamsybės. Semk 
iš socialistų šaltinio—laik
raščių, knygų, prelekcijų, 
prakalbų—apšvietą.

Atmink tatai, brolau!
Margeris.

I
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kad jie galėtų pakasti duobę 
sąjungininkų jūreivi jai,
kontroliuoti Rusijos prie- 

1 plaukas ir tuo pačiu laiku 
kontroliuoti Skandinaviją, 
kas reiškia daugiau da negu 
pavojų Anglijos pozicijai 
Siaurės jūrėse. Taigi išar
dymas šitų Vokietijos pienų

yra lygiai taip svarbus daly
kas Anglijai ir Suvienytoms 
Valstijoms, kaip ir Finlian
dijos darbininkams. Taip 
dalykams stovint, finų liau-| 
dies kova prieš Vokietiją tu
rės rasti sau simpatijų vi
sur, kur tik bus supranta
mas Vokietijos pavojus.”

True translation filed vrith the post- 
mast :r at Boston, Mass., on May 
1, 1918, as reguired by the Act of
October 6. 1917.

SUVIENYTOS VALSTI
JOS DIDŽIAUSIA 
DEMOKRATIJA.
(Valdžios pranešimas).

Suvienytos Valstijos,

Pajieškau Vinco Norvil 
lės parap., Raseinių pąjj 
Turiu svarbų reika 
paties atsišaukti ar 
malonės pranešti.

Frank
1016 Main st,

True translation filed with the post- 
master at Boston, Mass., on May 
1, 1918, as required by the Act of
October 6, 1917.

Junkeriai skerdžia fili

Kas buvo Karolius Marksas

Sameri Nuorteva. laiki
nosios Finų respublikos vy
riausybės atstovas Suvieny
tose Valstijose, išleido šito
kį paaiškinimą apie vokiečių 
šeimininkavimą Finliandi- 
joj:

"Vokietija dabar verčia 
Finliandiją į antrąją Belgi
ją, antrąją Armėniją. Ma
tyt, apsvaigę gošlumu už
kariauti visą pasaulį, Vokie
tijos junkeriai pasiekė jau 
tokio laipsnio, kur visuoti
nas žmonių skerdimas 
jiems yra paprastas daly
kas. Paskutinės žinios iš 
Finliandijos praneša apie 
pasibaisėtiną žmonių žudy
mą, koki atlieka tenai su sa
vo pagelbininkais iš Prūsi
jos taip vadinamoji ’Baltoji 
Gvardija.’ Reikia neužmir
šti, kad šita ’Baltoji Gvardi
ja’ susideda iš Finliandijos 
junkerių klesos, kuri pasi
šaukė Finliandijon vokie
čius, idant su jų pagalba pa
laikius feodališkas savo pri
vilegijas, kurias puikiai or
ganizuota darbininkų klesa 
buvo pastačiusi į pavojų.

"Tūkstančiai vyrų ir mo 
terų, • kurie tik buvo kuo 
nors atsižymėję darbininkų 
judėjime Finliandijoj, dabar 
likos sustatyti prieš sienas 
ir sušaudyti. Kaip Latvijoj, 
taip ir Finliandijoj šita jun
kerių klesa lošia tame šlykš
čią ir labai žymią rolę. Su
rašąs jų politikos oponentų 
likos paduotas vokiečių ka- 
riumenės vadams ir tie žmo
nės dabar be pasigailėjimo 
žudomi. Tai yra labai prak
tiškas, nors baisiai nuožmus 
būdas politiškai savo priešų 
galybei naikinti.

"Nežiūrint narsiai darbi
ninkų armijos kovai ir pasi
priešinimui, Vokietija jau 
užėmė visus svarbiausius 
punktus Finliandijoj. Dar
bininkų kariumenė, kuri bu
vo ant greitųjų suorgani
zuota iš kokių 100,000 liuos- 
norių, o prie to da alkana ir 
prastai apginkluota, žino
mas dalykas, negalėjo atsi
laikyti prieš puikiai organi
zuotą vokiečių karinę maši
ną. Bet vistiek Finliandijos 
liaudis nepaliaus kovojus už 
laisvę. Laikinoji Finliandi
jos vyriausybė, atstovaujan
ti demokratinės anfei-germa- 
n iškas jiegas, pasitraukė 
dabar į Petrogradą kartu su 
desėtkais tūkstančių finų, 
kuriems pasisekė nuo už
puolikų pabėgti. Iš Petro
grado darbininkų valdžia 
organizuos aktyvį ir pasyvi 
vokiečiams pasipriešinimą 
toliaus. Ji žino, kad Rusi
jos darbininkams taip-pat 
rupi apgalėti smaugiančią 
kaizerio kumščių. Kova nepa 
šiliaus patol, pakol paskuti
nis Vokietijos kareivis neiš
keis iš Finliandijos savo ko
jos, o aristokratija nebus 
priversta išduot liaudžiai iš 
savo piktadarysčių apyskai
tą.

"Užėmus Vokietijai Fin
liandiją, Finliandijos klausi
mas virsta tarptautiniu
klausimu. Vokiečiai padeda L 
Finliandijos aristokratijai i ^es^s išparodo, kaip iki šiol 
tais pačiais tikslais, kurie keitėsi visuomenės surėdy- 
įneinn į jų pieną įsteigti pa-'mas, kaip išsivystė dabarti- 
saulio valstybę. Jų tikslas y- ’ nė kapitalizmo systema, 
ra prijungti svarbesniuo-(kaip joje atsirado proleta- 
sius uostus šiaurėje, taip'riatas, ir sako:

(Tąsa nuo 2 pusi.)
Taigi Marksas padėjo ne

pajudinamą pamatą visuo
menės mokslams. Ir tuo pa
matu remiasi visas jo paties 
mokslas. Ir todėl Markso 
mokslas yra taip teisingas, 
taip tvirtas, kad jokie kriti
kai negali jo įkąsti.

Kad skaitytojas galėtų 
įgyti apie Markso mokslą 
šiokį tokį numanymą, pa
duosime čionai keliatą iš
traukų iš "Komunistų Ma
nifesto.” Nors manifestą 
Marksas rašė su Engelsu, 
Bet pats Engelsas sako, jog 
"pamatinė manifesto min
tis... priguli Marksui ir tik
tai jam vienam.”

Reikia da paaiškinti, jog 
šitas manifestas vadinasi 
"komunistų" manifestu to
dėl, kad tas darbininkų ju
dėjimas, kuriame kuomet 
dalyvavo Marksas ir Engel
sas, ir kuriam buvo parašy
tas tas manifestas, vadino
si ne socialistų, bet komu
nistų judėjimas. Socialis
tais tuomet vadinosi įvai
rios utopininkų grupės: An
glijoj • Oweno pasekėjai, 
F raneuzi jo j—F ourier’o, o 
taipgi ir tokie visuomenės 
veikėjai, kurie norėjo page
rinti darbininkų būvį neuž- 
gaudami išnaudotojų reika
lų. Tikrai gi revoliucinė dar
bininkų klesa tuomet vadi
nosi komunistais.

Taigi dabar apie "Komu
nistų Manifestą.” Jis prasi
deda taip:
PRIE MARKSO STRAPSNIO.

"Po Europą vaikščioja šmėk
la—komunizmo šmėkla. Kad tą 
šmėklą išvijus, suėjo šventon 
talkon visos senosios Europos 
valstybės—popiežius ir caras, 
Metternich ir Guizot, francuzij 
radikalai ir vokiečių policijos 
šnipai.

"Ar yra kur nors opozicijos 
partija, kurios viešpataujan
tieji jos priešai nebūtų apšau 
kę komunistais? Ar yra kur 
opozicijos partija, kuri iš savo 
pusės nebūtų vėl drėbus į pa
žangesnę už save opoziciją kaip 
lygiai ir atžagareiviškus savo 
priešus apkaltinimo, buk jie 
taip pat korrunistai?

"Iš to išeina dvejopas išvedi
mas.

"Viena, komunizmas visų 
Europos valstybių pripažintas 
jau didele jiega.

"Antra, patiems komunis
tams atėjo jau didelis laikas 
atvirai paskelbti savo pažiūras 
ir tikslus, o prieš pasakas apie 
komunizmo šmėklą pastatyt; 
Komunistų Manifestą."

Ir tas manifestas užreiš
kia:

"Visa buvusios iki šiol drau
gijos (visuomenės) istorija y- 
ra klesų kovos istorija.

, "Laisvas žmogus ir vergas, 
patricijus ir plebėjus, dvarpo
nis ir baudžiauninkas, meist
ras ir darbininkas, vienu žo
džiu — prispaudėjas ir pri
spaustasis nekuomet tarp sa
vęs nesutikdavo; be paliovos 
vedė kovą, tai atvirai tai slap
ta, kovą, kuri visuomet baigda
vosi arba revoliuciniu visos vi
suomenės perversmu, arba a- 
biejų kovojančių klesų puoli
mu.”

"Iš visų klesų, kurios šian
dien stovi priešais buržuaziją, 
tiktai vienas proletariatas yra 
tikrai revoliucinė klesa. Kilant 
didžiajai pramonei, kitos kle- 
sos nyksta ir žųva, o proleta
riatas auga.

"Vidurinės klesos — smul
kusis pramonininkas, pirklys, 
amatninkas, ūkininkas—visi 
jie kovoja prieš stambiąją bur
žuaziją, norėdami išgelbėti tik
tai savo, kaipo vidurinės kle
sos, gyvastį. Taigi jos ne revo
liucinės, o konservatyvės. Da 
daugiau — jos atžagareiviškos, 
jos stengiasi istorijos ratą suk
ti atgal...”

Kokie gi komunistų tiks
lai ir kokie jų santikiai su 
kitais darbininkais?

"Komunistai neturi atskiros 
nuo kitų darbininkų partijos.

"Jie visai neturi tokių rei
kalų, kurie nebūtų viso prole 
tariato reikalai.

"Komunistai skiriasi nuo ki
tų darbininkų. organizacijų 
tiktai tuo, kad kievienoj šaly 
proletariato kovoj jie visuome 
pirmon vieton stato ir gina 
bendrus proletariato reikalus, 
visai nežiūrėdami tautinio... 
Praktikoj komunistai yra vi
suomet kuo uoliausia žengianti 
pasaulio darbininkų dalis; teo
rijoj gi jie giliaus, negu kiti 
darbininkai, supranta proleta
riato judėjimo sąlygas, bėgi ir 
abelnas jo pasekmes.

”Artimiausis komunistų tik
slas yra tas pats, kaip ir vis’ 
darbininkų partijų: proletaria
to organizavimas, buržuazijos 
viešpatavimo sugriovimas ir 
paėmimas valdžios Į darbinin
kų rankas.”

Taip rašė Marksas su En
gelsu 1848 metais.

Toliaus jiedu nurodo, ko
kiu budu proletariatas gali 
savo kovą laimėti ir baigia 
"Komunistų Manifestą" ši
tokiais užreiškimais:

"Komunistai gėdisi slapsty
tis su savo siekiniais ir pažiū
romis. Jie aiškiai užreiškia. 
kad jų tikslas gali būt pasiek
tas vien tiktai sugriuvus da
bartinei visuomenės systemai. 
Lai
klesos prieš komunistų 
liuciją! Proletarams toje 
voje nėra kas pralaimėti, 
bent retežius. Laimėti gi 
turi visą pasaulį.

"Darbininkai visų šalių, vie
nykitės 1”

I

dreba viešpataujančios 
revo- 

ko- 
jei 
jie

Gyvenimas yra mokykla, 
kurioje nepasisekimas . yra 
geriausiu mokytoju.

Vyras, kuris visiškai pasi
duoda savo pačios valiai, nė
ra nei vyras, nei pati. Jis 
yra niekas. Napoleonas.

------——-...................... - -——t

‘KELEIVIO” SKAITYTOJI 
DOMAI.

Toliaus Komunistų Mani-

GERU. ”KEL.” SKAITYTOJAI!
Jus žinot, kad visokie spaudoa 

dalykai pabrango begalo, laik
raščio išleidimas prekiuoja nesu
lyginamai brangiau negu me
tai atgal. Todėl visi, kurie ga
vot paraginimus, kad Jūsų pre
numerata pasibaigė, malonėkit 
kaip galima greičiau atnaujit, 
nes kitaip negalėsime laikraščio 
siuntinėli. Podraug meldžiame 
ir savo draugus prikalbint išaira- 
šyti "Keleivį," koris drąsiai gina 
darbininką reikalus nepaisyda
mas visą gyveniaso audrą.

Sa pagarba, 
"KELEIVIO” LEIDĖJAI.

Suvienytos Valstijos, kai
po didžiausia; demokratija, 

1 tvirtai stovės dabartinėje 
karėje, kurioje kariaujama 
priešais autokratiją, jeigu 
mes, kaipo demokratijos 
žmonės, paty^ tvirtais busi
me.

Senatorius Borah išreiš
kė tą mintį tinkamais žo
džiais. Tolygus patriotiz
mas riša į vieną šimtą milio
nų žmonitj; jie yra sujungti 
dvasioje ir tiksle, nes visi 
jaučia, kad jų laisvei gresia 
pavojus; su energijos Įtem
pimu ir savo spėkos patvir
tinimu per mašineriją atsto
vaujančios Respublikos ma
tome vieną galingiausių ka
rės inžinierysčių, kokie ka
da buvo žmogaus sumanyta.•

Amerikos kareivis, dalis 
tautinės gyvybės, prisisė- 
męs meilės savo krašto, turi 
ką tokio savyje ką jokia sys- 
tema nei militarizmo išsila
vinimas ir disciplina auto- 
matonų vienvaldoniškos val
džios negali kareiviui duoti.

Viena neapibranginta lie
kana, kuri po šiai karei pa
siliks, yra faktas, kad neuž
ginamai bus prirodyta, jjg 
laisvi žmonės iš po . laisvos 
valdžios gali pasekmingai ir 
su triumfu kariauti; gali 
tyčiotis iš ir apgalėti milita- 
rizmą ir, nežiūrint to viso, 
gali užlaikyti neprigulmy- 
bę, laisvę ir integraciją savo 
institucijų.

J ....

LENGVAS DAIKTAS 
NUSPRĘSTI.

Jeigu jus kenčiate delei 
kokios ąors Skilvio silpny
bės, kaip veįc užkietėjimo, 
nevirškinimu šubliuškimo, 
galvos skaudėjimo, nemi
gęs, nerviškumo ir abelno 
apsilpnėjimo—ir jeigu jus 
esate išmintingas, tai paim
kite vaistų ir’rielaukite, kol 
jūsų sveikatos padėjimas 
paliks pavojingu. Pasek- t 
mingiausias paminėtose Ii- : 
gose vaistas yra Armėno , 
Amerikoniško Kartaus Vy
no Elixeris, kuris išvalo 
skilvį ir vidurius, palengvi
na virškinimą, atgaivina a- 
petitą, ir sutaiso visą vidų- : 
rių tvarką. Kaina aptieko- 1 
se^—$1.10. Nuo šalčio ir ko- ‘ 
sulio, kas šiuo pavasario 
laiku paprastai atsitinka, 
geriausia gyduolė Trinerio 
Kosulinis Sedativas. Kaina į 
25 ir 50 centų aptiekose, iš- i 
si rašant — 35 ir 60c. Nuo ‘ 
reumatizmo, heuralgijos ir < 
tp. pasekmingiausia gyduo- ’ 
lė Trinerio Linimentas. 
Kaina 35 ir 65c. aptiekose, o 
išsirašant—45 ir 75c. Joseph 
Triner Company, 1333— 
1343 So. Ashiand avė., Chi
cago, III.

Pajieškau 
čiaus, iš Vii, 
terbury. Tt 
meldžiu kas ; 
tų. Mano vj

Mrs J. Sta 
95 Ford si

Pajieškau ■ 
Pereitais mel 
hom, Okla. 1 
kas apie jį žiu 
ką busiu labJ 

Karll

Wil

*>

Pajieškojimai

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

mus, pasigarsini mus iš kokių vie
tų paeina, pirkimus, pardavimus 
arba tam panašias pas.garsini
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” Adtatn.

Pajieškau brolių Kazimiero ir An
tano, taipgi ir kitų savo pažįstamų 
iš J ėdžių kaimo. Pernevos parapijos, 
Kauno gub. Meldžiu atsišaukti. (20) 
Petronėlė Staninliutė-Kucinskienė, 
57 Niagara st^Toronto Ont-.Cai.ada.

Pajieškau Dominiko Zalesko gy
vena So. Bortor.e tris mėnesiai atcal 
turėjo Real Estate biznį, kas apie jį 
žino meldžiu pranešti, už Ką duo
siu dovanas. Išvaizda: nutršto ūgio, 
kaire ranka išsukta ir kada kalba 
tada visados ta ranka mosuoja. My
li išsigerti ir visados labai gyrias 
pats save, visai betnokslis žmogutis. 

Antanas Velviks,
149 Athens st, So. Boston, Mus.

Pajieškau ' 
seserį) ir kiti 
meldžiu atsil 
kiekvienam. . 

T e (J 
705 Oakdala

ĮPajieškau I 
pusbrolio Ka 
iš Šimkaičių J 
Kaunogub., gjl 
riu svarbų rl 
šaukti. !

Stasį.
900 Jer.ne str.

Pajieškau broli^H 
Vyčių kaimo,' įr^H 
nuseserės Kaziufl 
Šventragio kainu® 
Kaune gub. Mel® 

Mrs Vince® 
Marrimack Cherr® 

n!

Pajieškau draugo . 
iš Juodkaimio kaimo 
seniau gyveno Lnwei 
ties ar kas apie jį a 
šaukti. į

Joseph BĮ 
Marrimack Chemil 

No. I

Pajieškau Petro F< 
veno Bostone, dirbo I 
provą 13 gegužės, į 
noti. Meldžiu atsil 

Stanislovam 
120 Millbury st, ■

Pajieškau š / ' e 
kaičio. iš Pair.srio 
nio na»-ap., Raseinių 
/11b. Turiu svarbą reikalą 
jo paties ar kas jį žino atsišaul^^^H

Frank Petraitis, (2<^|
2231 West 21 pi, Chicago, III. F

Pajieškau sesers Kaziunės Buge- 
naičukės, iš Statikų kaimo, Vilkmer
gės pav, Kauno gub. Jos pačios at
sišaukti ar kas apie ją žino meldžiu 
pranešti. (20)

Povilas Bugėnis
85 Drver avė, Waterbury, Conn.

Pajieškau pusbrolio, Pranciškaus 
Jasučio, iš Mincaičių kaimo, Žagarės 
valsčiaus, Šiaulių pav,. Kauno gub., 
prieš 10 metų gyveno Chicagoj. Jo 
paties atsišaukti ar kas j j žino mel
džiu pranešti.

Povilas Jasutis
1531 lOth st., . Rockford, 1111.

Pajieškau Zofijos Kuzminskienės, iš 
Raseinių pav.. Kauno gub., gyveno 
Chicagoj, dabar, regis, gyvena Nia
gara FaPs. Turiu svarbų reikalų ir 
meldžiu jos pačios ar kas ją žino at
sišaukti.

Marijona Budginaitė
408 Lind st., Kenosha, Wjs.

Pajieškau savo pusbrolių Antano 
Mačiulio ir Jono Šimkaus, iš Ka mo 
gub, Raseinių pavieto. Girdžių para
pijos, Jokūbaičių kaimo. Jonas Šim
kus iš Skirsnemunės kai.ao. Meldžiu 
atsišauKti.

St. Banaitis '
702 N River Side st,,

Waterbury, Conn.

Pajieškau savo tėvo Franciškaus 
Rimkaus ir dėdės Jono Rimkaus, abu 
iš Šviekkšnių parap, Šiaulių pav., 
Kauno gub. Tėvas gyveno Provi- 
dence, R. I, ten apsivedęs išvažiavo 
j kita miestą. Išvažiuodamas į Fran- 
cija norėčiau bent susirašyti, dėlto 
meldžiu vieno ar kito atsišaukti.

Stanley Rimkus 
F 108-th Infantry, 

Camp Wadsworth 
Spartansburg

Co. (20)

htit

vo tel^lMMH^r jei galima.

Boston, Mass.

REIKALINGAS bendras, kuris no
rėtų iš nusės gyventi su manim ou- 
beltavam kambary. Elektros šviesa, 
gesinis pečius virimui. Vieta puiki, 
iš visų pusių arti gatvekariai.

D. Ruginis,
412 Cartier st. Montreai, Canada.

REIKALINGA Apysenė moteris, 
gyventi ant farmos ir auklėti du kū
dikiu. Kurios nenori dirbtuvėse dirb
ti, pasinaudokite proga ir atsišaukit 
tuojaus. Moteris gali turėti ir savo 
vaikų. Apie išlygas rašykit.

Kl. Zalanskis.
BOX 61, R F D No- 1, Nashua, N.H

REIKALINGI VYRAI IR 
MOTERIS.

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

GORALSKYS EMPL. OFFICE, 
52 Salėm st., Boston, Mass. i

REIKALINGA MERGINA
(arba Moteriške.)

Reikalinga mergina arba moteriš
kė, knygų spaustuvėj, mokintis zece- 
riško amato. Atsišaukenti turėtų mo
kėt skaityt ir rašyt, arba tokia kuri 
norėtų mokintis. Gerai gvarantuoja- 
ma lengvas užsiėmimas.

BUTKAUS SPAUSTUVE 
2613 W. Fort St, 

P. O. Box 1233 Detroit, Mich.

r*» S. C.

Pajieškau .Juozo Brazausko, jo tik
ras brolis Kazimieras, kuris tarnau
ja kariumenėje Rusijoje atrašė man 
laišką ir prašo kad jam perduočiau. 
Brazauskas paeina iš Kupiškio pa
rapijos, Marmoliškės viensėdijos, pir
miau gyveno Clevcland, Ohio.

Kazimieras Janužis,
250 At'nens str., So. Boston, Mass.

Pajieškau brolio Liudviko Bubino iš 
Gudelių kaimo, Traškunų parap, 
Vilkmergės pav, Kauno gub. Taipgi 
vitn savo pažįstamų meldžiu atsišau
kti. Dan. Bubin, (19)

Co. A. 35-th Inf, Nogaiis, Arizona.

REIKALAUJAM:
Lietuviu ir rusų dirbti kietųjų ang

lių mainose. Merrimack kasyklose, ne 
toli Christiansburg, Virginijoj, prie 
Norfolk ir Wcstern Gelžkelio. čionai 
jau dirba visados abiejų tautų žmo
nės ir gauna geras algas, turi links
mus namus ir žemės daržams kiek 
tik nori. Turime gerus kamisarus 
prieinama kaina, mokyklos ir bažny
čios. Laišku galit klaust pas: (20)

W. E. ROTHERMEL, 
Merrimack Minės, Virginia.

V alandos^^lM^BCe. 
Phonc HaymarRCt 2563.

VVest Side offisas: . 
2225 So. Leavitt st. 
Vaiandos: 6-8 vakare. 
Phor.e Canal- 4626.

Ncdėldicniais priima tik iškalno 
susitarus.

Rezidencijos Teleph. Albany 5546

NAUJAS LAIKRAŠTIS.
kuris rašo apie

Ūkės Reikalus.
su paveikslėliais augmenų ir gy
vulių. Kaina tik $1.00 metams. 
Prisiųskit markutę o gausit vie
ną numeri. Taipgi turiu pardavi
mui daug farmų gaioj apielinkūi, 
žemė gera, galima pirkt pigiau, 
negu per agentus. Adresas: (19)

"AMERIKOS ŪKININKAS,” 
BOX 96, HART, MICHIGAN.
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Tajieškan Pijaus Armino, jis apie 
15 metų amžiaus, vidutinio ūgio, žili 
plaukai, dešinės rankos vienas pirš
tas pritrauktas. Jis gyveno I’hila- 
delphijoj. Kas apie įj suteiks tikras 
žinias, garis 10 dol. atlyginimo.

T Yodeika, (19)
801 N 8-th st.. I’hiladclphia, Pa.

Pajieškau brolių Martino ir Fra 
no Timinskių is Vercdcvos dvaro. Ei- 
riogalos parap., Raseinių pav. Kau
no gub. Jų pačių ar l:as žino mel
džiu atsišaukti. * (19 r
Elizbieta Timinski.utč-Kelšausk/enė,

22 E 9-th st., Georgetown, III

"PAJIEŠKAU savo dėdžių ir tetų: 
Antano ir Simano Daujotu, Barbo
ros Vaicekauskienės (Daujotaitės) 
ir Paulinos Daujotaitės. Pirmiau 
gyveno Chicagoje. dabar nežinau kur. 
Kas žino, kur jie gyvena malonėkite 
pranešti, arba jie patys malonės at 
sišaukti, nes yra labai svarbus rei
kalas: (19)

Paulina Thujotaitė
126 N. Mississippi avė..

At lai.tie City, N. J.
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PARDAVIMAI.
r. didelės ir
ce. lentrvais ! tsasan •raiotua

PARSIDUODA Karmos.
mažos, apgyventose vietose, lengvais 
išmokėjimais. Toliaus gyvenantis,' 
kurie negalite ypatiškai aplankyti ir 
apžiūrėti, reikalaukite kataliogo su 
nlačiomis informacijomis, kreipkitės 
iuo adresu, o gausit visada gerų pa

tarnavimą. (20»
S SINKEVIČIA,

R F D 2, Southbury, Conn.

PARSIDUODA FORNICIAI
Dviem kambariams ir virtuvei, ge

rai užlaikyti, parsiduoda pigiai. Ga
lima matvt nuo 6 iki 9 vakarais.

ŠT. SKIPARAS,
131—3-rd st. So. Boston, Mass. 

(ant 3 lubų.)
T

Namas! Namas! I
Parsiduoda puikus, dviejų aug- 

štų namas, su čeverykų taisymo 
dirbtuve, mašinomis ir visomis j- 
taisomis. Kaina ne brangi, išly
gos prieinamos. Vieta ge-a. biz
nis senai išdirbtas. Priežastis 
pardavimo — savininko senatvė. 
Kreipkitės pas: (21)

A. GILDER1S.
2636 E. Lehigh Avė..

Phi’.adelphia, Pa. svmiP38inisv<i •
)
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KARE IR LIGOS!
TaL: 1W-J.I1
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J. BERŽELIONIS & CO.
4 Hayamrket Sų. kampas Croaa Str., 
arba 28 Chandler St. netoli Caatle S<^» 

BOSTON, MASS.

Jeigu norite tinkamas ir atsakan
čia* drapanas, tai užsisakykite 
lietuvius kriaučius

«M8HI8M6l8l8l8Ha6(6Ma6KNMBHM

PAVEIKSLAS
Minite* pavaikai** parodo , kaip

Dr. David W.Rosen
Kalba Lietuviškai, Lenkiškai, 

Rusiškai ir VotiškaL
ŠYDO VISOKIAS LIGAS. 

Valandos:
Nuo 8 iki 19 ryta. Na 

1 Ud * dienų, nao T
8 vakare.

UI BANOVER STRBBT, 
BOSTON. MASS.

Mes užtikrinant, kad Jų* ssčėdyait pinigų? 
ir tdrėaite GRAŽIUS RUBUS. Kadangi 
mee imam materijų iš gerųjų firmų ir pri ? 
mieruojam rūbų pagal žmogų, todėl musų | 
pasiūti siutai ar overkotai nesudarko žino S 
gaus išvaizdos ir būna tvirtesni.
VISOKIUS VYRAMS SIUTUS IR OVER | 
KOTUS PAŠILTAM PIGIAI IR GERAI.! 
TAIPGI IŠVALOM IR IšPROSINAM H 

VYRŲ IR MOTERŲ RUBUS U 
Darba* geras ir užtikrinta*. Kaina •; 

prieinam*. ' >
Tikra* Jūsų brolis lietuvi*

Ant. Januška j j
222 W. BROAD WAY, 
SO. BOSTON, MASS.

Telefonas: So. Boston—21012
sete*

VINCAS DAUNORA
Aptiekorius,

229 BEDFORD AVENUE, BROOKLYN, N. Y.

NORI. KAD MERGINOS {i- 
MYLŽTŲ? <■

Jeigu taip, tai nusipirk

S

I

jj Jonas A. Katkus
H UŽLAIKAU VISOKIŲ KNYGŲ

IR KITOKIŲ DAIKTŲ.
• 1 Galima gaut pirkti visus Ame - 
: | rikoje leidžiamus laikraščius, 
: 1 taipgi ir juos užsiprenumeruoti.
•: Krautume atvira nuo 7 iš ryto
N iki 12 vidurnakčio.
į; Toliaus gyvenantieji galit 
Ikeiptis lašku šuo adresu: (?)

J. 4L KATKUS

2294 Forbe* aL, Pittsburgh, Pa.

MAGIŠKOS ŠTUKOS.
Padavęs žiūrėtojams ištrt BOLĘ, 

bežiūrint Bolė iš rankų pražūna ir 
niekas negal suprasti kur ji dingo.

Akušerka
s I kur<ą YA’cmans V.cdka! 

Cfefiegc, Baltirnore, Md.
Pasekminjrai atlieka savo darbą prie 

grirodymo, taipgi miteikia visokias rodąs ir 
pageltą invairiose moterų ligoj-e.

F. Stropiene,
SO. BOSTO.V. *asS-

viski Patriotai
”Kaip tėvynė musų kenčia, 
Kaip mus priešai ją slopina... 
O lietuviai sau tik švenčia 
Ir jos ginti neketina.

"Šiandien štai ant apšvietimo 
Reik sudėti po penkinę, 
O paskui ant susiėjimo 
Dar pridėsim po rublinę.”

Taip kalbėjo sau tris vyrai 
Karčemoje už stalelio, 
Ir vis doiųs—ne pyragai. 
Tik palinkę prie stiklelio.

Vienas tarė: ’’Nesęailėčiau 
Tuoi, kaip matot, nei šimtinės, 
Kad tik rublių daug turėčiau...” 
Šinkarėle, duok degtinės!

"Išsigersime, broleliai. 
Už tėvynę musų mielą; 
Lai gyvuoja mus žemelė. 
Tšsigersime po čieh!”

Antras gi pridėjo: "žmonės 
Jau supranta: patis sako, 
Iš ko laukt jie tu r malonės.... 
Šinkoriene, duok konjako!

"Mes, jų broliai, tik privalom 
Juos išgelbėt iš tamsybės 
Ir parodyti prie galo 
Kelią laimės ir teisybės.”

Trečias sako: ”Ką. tai reiškia! 
Kiek padarėme jau gero
Mielai mus tėvynei... Peiške 1 
Duok nuims gero dar bavaro.

šiandien dėsim pc penkinę 
Lai tamsuoliai apsišviečia.” 
Kitas sako: ’Tr šimtinę 
Duočiau,kad tiktai turėčiau!”

Taip tris vyrai Įsigėrę 
Apie brolius šnekučiavo 
Ir, duris vis prasivėrę, 
Dar konjako reikalavo.

Rengdamies namon šnekėjo. 
Dėti reiksią po penkinę. 
Bet jau žydui duot reikėjo 
Jiems visiems po dešimtinę.

Pinigų kiek tik turėjo— 
Tai visais ir užmokėjo,
Taip kad jau jias juos neliko 
Nei sudilusio skatiką

F. Vaičaiti,

Pamokinimas.
umhm, kaip aš 

jų!—šaukia iš 
šokdama ir del- 

maža Ližė, 
motina išsi- 

paštetą.—Jis 
ižus...

Myliu—pamo- 
mlyliu sakosi 
liktams; val- 
lyti mėgstu, 
rt valgiui bai- 
1 labai gardus, 
į mąstydama 
Igstu ir gar
int kada * jau

įncipas. 
bkykloj kuni- 
ciurėt vaikų 
rie išpažin- 
ėjęs vieno- 

iš katekizmo,

, vaikai, kad 
šventas re- 

principais, jog 
ugiau laimina 
e duoda, negu 
urie ima.
io ir mano tėve- 

pia Mikutis.—Jis 
to, kad tai šven- 
rincipas ir man jo 
epia.
I žmogus, už tai 
s ir padeda.

' jis niekad neima, 
[jam nori duoti, 

duoda savo kie- 
anam Į nosį, tai 
ina.

|s filozofas.
eurtia tėvas aimanuo

simas sakė:
—Taip, taip, tie smirdė- 

liai žydai šiandien viso pa
saulio turtus turi savo na
guose; Žydai valdo pasau
li-

—Tai kodėl mums Dievas 
turtų neduoda, kada mes 
esam katalikai ir Dievuli 
mylim?—pastebi Vincukas.

—Turbut mes nesam da 
užtektinai geri, vaikeli—at
sako doras tėvas.

—Mes geri, tik Dievas 
musų nebijo,’ o žydam ati
duoda. kad jie vėl io nepa
kartų.

APTIEKA
Teisingiausia ir Geriausia 
Sutaisom Receptu* su di

džiausia at.vda, nežiūrint ar iš 
Lietuvos atvežti ar amerikoniš
ki. Gyduolių galite gauti, ko
kias tik pasaulyje vartoja, taip
gi visados randasi lietuvis ap
tiekorius.
EDVIRO DALY, Sariniaht

18 BraadM, Sz Butai.
Galite reikalauti ir per laiš

kus, o mes per ekspresų gyduo
les atsiųsim".

MOOCKMDMUMJATinmninmoe

Sąmoninga gaspadine 
visada turi savo namuose buteliuką 

D ro Rlchltr'to 

PAIN-EXPELLER 
Neabejojantis būdas įtrinimui nuo 
skaudėjimo Reumatizmo, persišal- 

dimo, išsinarinimo ir tt.
Tikras tiktai su pažymėta marke 

“ĮKĄRĄ” 
35c. ir G3c- buteliuk*, vitoi* uptiekoM arba 

Mačiai uuu 
. F. AD. HtCKTER & CO.
M-UO Wa»hto£tuo Street, New Yort, N. Y.

I

i

l

nuginkluoja carų ir kaip jis turi pa
sitraukt nuo sosto. Kevoliucijonie-

i

Bb'AOEPOMb

$800.00
Ąpyn> pyccKMxt», AaepanaM- 

ckim ą>MjiaHipom», atėjau no- 
■OMb n pacnpocTpaHenir npo- 
CBtiųeHifl aeatAy cnaBBHaMM 
a AaepMKt. no>KepTBOBajii> 
$$00.00 Ha npH3bi 3a oi<a3aHie 
COAtMCTBiH Bl> OTOifb AOČpOlfb 
ąlat. Bcrkim 6e3b pa3JMHin 
HaųiOHajibHOCTM, m y m m m h m, 

N<eHU|MHbl M MOJIOAeiKb BO 
Bctxb ropoAaxi>, no»ten> npa- 
HRTb ynacTie Bb CBodoAHoe 
0Tb 3aHRTIM BpeMH. riocnt- 
uiMTe 0Ka3aTb CBoe coAtšciBie 
n nojymob HarpaAy. flMiuH- 
ie Rb KoMHTeib, npiuiarait 3 
ceHTa MapKaMM Ha OTBtvb m 
BaWb BHUIAIOT'b BCt noApoČHO- 
cth. A/ipecbv Russian Com-. 
mittee, 233 E. iyth Street, 
New York City.

2)
♦ I

» iy

riai aplinkai apsupu *u raudonomis 
vėliavomis apskelbia Laisvę. Pa
veikslas spalvuota* ir ge*ai atrodo. 
Prisiųskite 25 e» o mes prisiusime 
jums paveikslų. Galite suvyniot 25c. 
I popierų ir pasiųst prastame laiške 
užrašydami aiškiai adresų.

"KELEIVIS”
255 Broadway, 

South Boston. Mass.
SKAITYKIT IR PLATIN- 

KIT ”KELEIVĮ.”

Siutus, Overkotus į 
ir kitokius kubus j 
DUOKIT PASIŪT MUMS. į

Jinai:— Ar prašei mano 
tėvo leidimo mudviem apsi
vesti ?

Jisai:— Taip, per telefoną. 
Atsakė, kad nemato, su kuo 
kalba, bet sakė, jam vistiek 
galiu imt.

Ii _______ :_________

Žemaites 
KarSs Netu.

Nusipirk mosties
TAI BUSI GRAŽUS! Jų išdirba 

Mentholatum Co. Prieš eisiant gult 
ištepk veidų mosčia per kelis vaka
rus, o padarys veidų tyru ir skaisčiu 
baltu. Toji mestis išima plėtmus rau
donus, juodus arba šlakus ir praša
lina visokius spuogus nuo veido. Kai
na dėžutės 50c. ir 81. Pinigus galit 
siųst ir stampoms.

J. RIMKUS
P. O. Boa 86. .Holbrook. Mana. 
10 DALYKŲ KIŠENINIO PEILIO 

KOMBINACIJA $1.59

Akių
Specijafistas.

10 m. So. Bostone.
399 Broadway, 

SO. BOSTON, MASS. |į

Paskui pats priėjęs prie žmogaus iš
trauki tų bolę iš jo nosies. Prisiųski
te 25c. gausite ta bolę ir katalio- 

. (51)
The Magic Shop.

BOK 309. Holhrook. MmYra tai graži knyga pa
puošta autorės fotografija 
ir kitais Įdomiais paveiks
lais. Minėtus Raštus išleido 
Lietuvos Šelpimo Fondas ir 
visas nuo jų pelnas eis su- 
šelpimui nukentėjusiems 
nuo karės lietuviams. Kas 
nusipirks tą knygą, tas ne
tik papuoš savo namus ir 
padidins knygyną, bet kar
tu ir badaujančius žmones1 
sušelps.

I _ _J

Antai 
akmens 

Gelžkelio laikro
di* sriubelių už
sukamas, vyriš
ko didumo, ant 
20 metų auksuo
tas su išrašytais 
du bei tavais vir- 
šais. Labai tei
singas, ypatingai 

gelžkeliu važiuojantiems žmonėms, 
kuriems reikia visuomet tikras lai
kas žinoti. Gvarantnotas ant 20 me
tų. Ypatingas pasiulyjimas. Mes iš
siųsime šį laikrodėlį ant kiekvieno ad- 

I reso už $5.95 C. O. D. ir persiuntimo 
kaštus, su teise jums viską peržiūrėt, 

i Jei busi neužganėdintas, nemokėk nė 
! cento. Atsiminkite jus užmokėtu- 
: mėt už tokį pat laikrodėlį apie $25.00 
jei pirktumėt kitur. Puikus auk- 

' suotas lenciūgėlis ir kabutis dykai su 
kiekvienu laikrodėliu. (?)

EXCELSIOR WATCH CO.
906 Athenaeuni Bldg. CHICAGO. 11X

Aš, Alena Kostovska, 
visai publikai akyse

Raštų kaina tik 50 centu.
Žemaitės Raštus galimą 

(jaut sekančiose vietose: 
i ”Keleivio” Redakcijoj 255 
Broadwav, S. Boston. Mass, 
J. Neviackas, 149 Millbury 

! st. Worcester, Mass., K. 
Gugis, 127 N. Dearborn st. 

I Chicago, III., Mrs M. M. Ri- 
ce-Hennan 25 Van Carlear 

Ipi. New York, N. Y.
Agentams, kurie ima 

daug ant sykio platinimui, 
pagal nutarimų IjŠF. Pilti. 
Kom. nuo dabar bus duoda
mas 25 nuošimtis.
. Todėl kiekvienas, kuris 
atjaučiat vargus nukentėju
sių nuo karės musų giminių, 
brolių ir draugų, pasisten- 
gkit patjs nusipirkt tą kny
gą ir platint tarpe savo 
draugu, nes kaip jau minė
jom visas pelnas nuo tų raš
tų skiriamas nekentėju- 
siems nuo karės Lietuvoje.

KREST KENDŽIŲ.
n ji niekad nepamirš jus, na» 
kendžių gardumas priverčia jųĮ 
jus mylėt Reikalaukit visur it, 
visados Lowney’s Creat Ken-1 
ližių. Jeigu negali gaut kitur, 
tai prisiųsk mums dolerį, o 
gausi vienų svarų geriančių 
Amerikoj išdirbtų kendžių.

Geriausias agentas BoiIom

K. HDLAUBKAb
IN BROAD* AT,

SOUTH BOSTON. MASS

Kas mane išgelbėjo nuo varginan
čių ligų? Salutaras Bitteris. Aš 
per praeitus'4 metus buvau vos tik 
gyva. Aš kentėjau nuo nevirinimo 
pilvo ir dispensijos. Mažai tegalėda- 

, vau valgyti ir suvalgytas maistas su
teikdavo'daug man nesmagumo—at
siliepdavo skilvyj skausmai, rėžimas, 

: gurgimas vidurių. Diegliai suimda
vo po krutinę, šonuose ir strėnuosa. 

I Niekur aš negavau pagelbos dėl savo ai nmrln imt vai.sveikatos. Bet kada aš pradėjau rei
kalauti Salutaras Bitteris ir Saluta- 
ras, Regulatria, dėl moterų, pradės- 

'jau gerai jaustiv*, gerai valgyti ir 
dirbti, pasidarė smagu viskas. Per 
6 mėnesius aš savo paveiksią nebega
liu pažint ir palikau laiminga naudo
dami Salutaras Bitteria. Kaina$1.00. 
Galima gauti geresniuoų* saliunuos* 
ir aptiko**, o kur negalima gauti, 
kreipki* pa*: ___

SALUTARAS CHEMICAL INOT. 
Žolė* mm vteekhi Magnatų.

J. BALTRŪNAS, Prof.
1707 S. Hafeted St., Tel. Canai 6-117.

Chieagų, IB.
gitų apgarsinimų turėtų p«r*kaityt 

kiekviena*, ištirpt ir pasilikt.

KARE, TAI LIGŲ GIMDYTO. V.

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:



CARAS SIBIRE.
Vieno akto veikalas. 

Parašė Elmer L. Reinzenstein.

True translation filed with the post- 
master at
24, 1918, 
October 6,

Boston, Mass., on April 
as recuired by the Act of 
1917.

(Tąsa.)
.Romanovas (linksmai). Na, matai, 

taip ir maniau. Šitos knygos išduoda jūsų 
paslaptį, Johanne. (Pakeldamas knygas.) 
Liebknechtas, Hardenas!—Reiškia, tamsta 
virtai revoliucionierium ir dėlto tapai iš
tremtas ! Ar tamsta galėjai tikėtis ko dau
giau?

Bernštorfas (susierzinęs). Jūsų didybė 
visai klaidingai suprato dalyką—jeigu man 
bus atleista už įsidrąsinimą taip pasakyti. 
Šitos knygos, tai—tai, kaip musų priešai 
mėgsta sakyti, yra tiktai kamuflažas.

Romanovas. Kamuflažas. G ką tai reiš
kia kamuflažas?

Bernštorfas. Tai yra toks mokslas, kuris 
perstato dalykus tuo, kuo jie visai nėra.

Romanovas (nudžiugęs). Aha! Tai reiš
kia diplomatiją!

Bernštorfas. Ne, jūsų didybe! Diploma
tija nėra mokslas. Tai yra dailė, kurios vy- 
riausis principas yra tas, kad nors tiesioji 
linija tarp dviejų punktų gali būt arčiausis 
kelias, tai vienok tikras artistas tiesiomis 
linijomis niekad nepięšia. Bet tai yra ab
strakcijos dalykas, kuriuo aš, kaipo prakti
kos žmogus, mažai teindomauju. Šiuo žygiu 
man daugiausia rupi įtikinti jūsų didybę, 
kad aš atvykau čionai kaipo garbės pasiun
tinys savo imperatoriaus su didžiausios 
svarbos diplomatiška misija.

Romanovas (nustebęs). Tamista atvy
kai Sibiran su diplomatiška misija?

Bernštorfas (linktelėjęs). Taip, jūsų di
dybe. Misija tokio didelio jauslumo, kad 
man rodos, jog ji buvo pavesta į mano ran
kas tik dėl nepaprastų mano pasisekimų A- 
merikoj. Mano imperatorius—

Romanovas (pertraukdamas). Pasakyk 
man tamsta, o kaip gi dabar Viliui einasi?

Bernštorfas. Visų-Augščiausis džiaugia
si paprasta savo imperatoriška nesveikata.

Romanovas (linguodamas galvą su užuo
jauta). Aš žinau. Aš žinau. Tai iš kraujo. 
(Konfidencialiai.) Perdaug savitarpinės 
moterystės, Johanne. Tas nesveika. Gob- 
lovas — (paaiškindamas)—jis yra mano už- 
veizda—Goblovas vakar man sakė apie savo 
giminaitę, kuri ištekėjo už savo dėdės—

Bernštorfas. Viešpatie!
Romanovienė. Mike! Kaip gi tu kalbi!
Romanovas (žiūrėdamas nuo vieno į ki

tą). O ką aš pasakiau?
Bernštorfas. Lai man dovanoja jūsų di

dybė, bet aš negaliu tylėti, kuomet mano 
imperatorius yra lyginamas prie—darbi
ninkų klesos žmogaus.

Romanovas. Eik jau eik, Johanne! Ne
būk taip užsispyręs dėl Viliaus. Mes jo ne
kaltinam už tai, kad jis nedarbininkas. Čia 
jo išauklėjimas kaltas. Jis negerai išauklė
tas. (Bernštorfas beveik alpsta norėdamas 
carą pertraukti, bet šis neatkreipdamas į tai 
domos kalba toliaus.) Žiūrėk į mane! Ži
nai, i ką aš buvau panašus penki metai at
gal—net metai atgal! Aš neturėjau apeti
to, negalėjau miegot, kosydavau. O dabar! 
Pasiklausk močiutės, kaip aš dabar valgau! 
O kaip nueinu vakare gulti, tai ir bomba 
manęs neprikeltų. Nežinai, kiek aš dabar 
turiu sveikatos—(Jis prieina prie Bernštor- 
fo ir sulenkęs ranką atstato jam savo mus
kulus.) Pačiupinėk čionai!

Bernštorfas (štyvai). Nedrįstu!
Romanovas. A, nesąmonė! Tik žmogaus 

dūšia šventa. Pačiupinėk!
Bertištorfas (bailiai čiupinėja ranką; su 

form&lišku mandagumu.) Puiku!
Romanovas (užimdamas savo sėdynę iš- 

naujo). Metai atgal šitie raumenįs buvo 
minkšti kaip susu tęs zuikis! Sunkus dar
bas, Johanne! Tai yra visa laimės ir svei
katos paslaptis! Ar tamsta žinai, kas yra 
gražiausia pasauly regykla? Didelė krūva 
sniego, kada ji nyksta po tavo špatu! (Liūd
nai.) Jeigu per naktį nesnigs, tai rytoj ne
bus darbo. Kaip rodos, tai žiemos dabar 
eina silpnyn. .
Johanne? Į

Bernštorfas. Vokietijoj—ne. Į

Aš

Jis

su-

Romanovas. O gal ir ne. Gal man taip 
rodosi tik dėlto, kad aš bunu lauke, o ne žie
mos Rūmuose.

Romanovienė (purtindama galvą, pusbal
siai). Nėra vilties.

Romanovas. Kame nėra vilties.?
Bernštorfas (skubiai). Jūsų didybe, jei 

jus leisite man paaiškinti—
Romanovas (persiėmęs savo mintimis). 

Johann, ar Vilius mano kada nors, kad jam 
reikės eit dirbt?

Bernštorfas (krūptelėjęs). Aš turiu pa
klausti jūsų didybės—

Romanovas. Darbas padarytų iš jo žmo
gų, Johanne. Reikia pasakyt, kad gabumų 
jam nestinga. (Užsimąstęs.) O vis dėlto— 
vis dėlto geras darbininkas iš jo negali būt. 
Jis yra perdidelis diletantas. Jis nieko nei
ma rimtai, išskyrus tik pats save. Geram gi 
darbininkui svarbiausis dalykas yra darbas, 
o ant savęs tik nusispiaut.

Bernštorfas (išsižiojęs). Jūsų didybe, aš 
negaliu daugiau laukti nesupažindinęs jūsų 
su mano atsilankymo tikslu. (Kalba lėtai ir 
įtikinančiai.) Aš atvykau sugrąžinti jūsų 
didybę ant jūsų imperatoriško sosto.

(Romanovas pažiūri į jį nusigandęs ir pa
sileidžia juokais.)

Romanovas (su ašaromis ant veido). Ar 
tu girdėjai! Ar tu girdėjai, močiut, ką jis 
pasakė! Amerikoj iš jo padarė juokdarį! 
(Pastebėjęs, kad kiti tyli.) Ar tu nesijuoki, 
močiut?

Romanovienė (žodžiais užspringdama). 
Čia ne juoko dalykas.

Romanovas (prasiblaivęs). Sakai, ne juo
ko dalykas?

Bernštorfas. Aš kalbu rimtai, jusu didy
be!

Romanovas (pradeda nusigąsti). Rimtai? 
Bernštorfas. Taip, jūsų didybe! 
Romanovas (žegnojasi). Dėl Dievo! 

iš proto išėjo!
Bernštorfas (bėgliai). Viskas jau

rengta. Aš pats buvau Petrograde ir paty
riau visas smulkmenas tos mašinerijos, su 
kurios pagalba mes galėsime atsiekti savo 
tikslą. Pienas visai paprastas. - Už sąvai- 
tės nuo dabar Durnoje susirinks Laikinosios 
Vyriausybės nariai. Tuomet, sulyg paduo
to ženklo, Durnos Rūmas bus išmestas į pa
danges. Trįs vokiečių kariumenės regi- 
mentai, persirengę į kazokus ir apsiginkla
vę kulkasvaidžiais, nuvalys gatves. Jūsų di
dybė tuomet pasakys nuo balkono pra
kalbą, parinktų žmonių susirinkimas en
tuziastiškai jus pasveikins, trįs n.usų pa
pirkti laikraščiai paskelbs gyventojams jų 
valdono sugrąžinimą, alkaniems žmonėms 
tuojaus bus padalyta milionas svarų duo
nos ir viešai bus pakarta kokie du-trįs tūk
stančiai revoliucionierių, kas parodys jūsų 
didybės tvirtumą ir mokėjimą valdyti. Be 
to da bus—

Romanovas. Gana! Tai tuščios išsigi
mėlio svajonės!

Bernštorfas (išdidžiai). Tai yra ne sva
jonės, bet gerai apsvarstytas vokiečių už
sienio ministerijos pienas.

Romanovas (pakeltu balsu). Tai yra tas 
pats—(Jis staiga susilaiko, užsiima ranko
mis akis ir pradeda liūdnai, be jokio piktu
mo.) Jus gyvenat mirusioj gadynėj, Johan
ne. Jus kalbat apie tokius dalykus, kurių 
jau nebėra—apie dalykus, kurie dėdavosi, 
kuomet Mikalojus antrasis buvo Rusijos 
caras. (Nusiminęs nuleidžia galvą.)

Romanovienė (jausmingai). Mike! (Pa
ima jam už rankos.)

Bernštorfas (nesuprasdamas caro). Ne
nusiminkit, jūsų didybe! Jus turit tik atsi
duoti į mane rankas, o už savaitės jus ir 
vėl busite Mikalojus Antrasis, Rusijos ca 
ras.

Romanovas (lėtai). Johanne, pasakyk 
tikrai, ko tamsta pas mane atvykai?

Bernštorfas (su pasigailėjimu). Aš tur
but neaiškiai dalyką išdėsčiau. (Kalba 
tai ir aiškiai). Aš atvykau čionai kad 
grąžinus—

Romanovas. Atleiskite, man, jeigu aš 
kvailas. Aš nesu diplomatas ir tokių daly
kų gerai neišmanau. Taigi pasakykit man 
aiškiai, ar jus norit—tai yra Vilius nori— 
kad Rusijoj butų valdonas?

Ar tamsta to nepastebėjai,! Bernštorfas (pradeda aiškinti). Supran- 
|tarnas dalykas; mes norime sugrąžinti— 

(Pabaiga bus knygutėj.)

True translation filed with the post- 
master at Boston, Mass., on Muy 
1, 1918, as reouired by the Act of
October 6, 1917.

AMERIKOS VAIKAI KO
OPERACIJOJE SU RAU

DONU KRYŽIUM.
(Valdžios pranešimas).

Milionai vaikų šioje šaly
je atlikinėja darbus Raudo
nam Kryžiui. Jiems tasai 
užsiėmimas patinka už tai, 
kad jie jaučia, jog per savo 
pasišventimą gali suteikti 
suraminimo ir pagalbos mu
sų kareiviams ir jūreiviams, 
kurie aukauja savo gyvastį 
šalies apgynimui. Arba vė
la jiems išrodo, kad susilai
kymas nuo kokio menko 
smagurio ir paaukaujant jo 
vertę Raudonam Kryžiui, 
jie ištiesia pagalbos ranką 
Franci jos ir Belgijos nu
skriaustiems vaikučiams, 
daugelis iš kurių butų numi
rę, jeigu šitoji šalis butų 
nesuteikusi jiems reikalin
gos pagalbos bei pašalpos.

Žmogus, po kuriuo direk
cija Amerikos vaikai dirba 
Raudonam Kryžiui, yra Dr. 
H. N. McCracken. Jisai 
siunčia vaikučiams štai kokį 
pranešimą, kuriame jisai 
išaiškina ką tasai Raudona
sis Kryžius reiškia: "Kry
žiaus raudonumas reiškia 
oaaukavimas musų gyvas
čių, lyginai, kaip raudonasis 
kraujas palaiko gyvastį. Ta
jai kryžius yra lyginai ilgas 
š visų keturių pusių ir ap
reiškia, kad jisai duoda gy
vastį, kaip Rytuose taip ir 
Vakaruose. Jisai stovi vie
nų vienas, be jokio prierašo, 
be ženklinimo už tai, kad 
.asai Raudonasis Kryžius 
reiškia vieną mintį—patar
nauti. Jo nariai nestato jo
kių klausimų; jiejie priduo
da pagalbos ranką visiems 
sužeistiems ar tai butų mu
sų ar kitų tautų žmonės; 
:okia pagalba yra duodama 
ir duodama greitai. ■

"Raudonasis Kryžius stovi 
ant balto lauko nes tikras 
oasišventimas paeina tiktai 
iš tikros arba tyrios širdies. , 
Patarnavimas, turi būti iš I 
meilės, o ne iš neapykantos; 
iš minčių prakilnumo ir šir
dies geismų, antraip jisai ..... .......
bus bergždžias. Todelei vai-' Raudonojo ,____ , __
kučiai myli tą vėluką, kuris ^okių vaikučių visur randa- 
milionus mokyklų vaikučių, J cį, kurie gali prie tos orga- 
ivairiose šalyse, pritraukia: njzacijos prisirašyti, 
orie gelbėjimo, darbštumo,; 
pačėdumo ir ipasiaukavinio ■ 
darbo ir ateis toji diena, ka
da vaikai visų šalių susispie
tę po Raudonojo Kryžiaus 
vėluku pamokins suaugu
sius susipratimo ir draugiš-j Vtah kas"su protu'su- 
kumo todėlei, kad tasai Rau- ’ tinka, 
donasis Kryžius paskleidė j _______• 1 v ♦ • •

t

Mokinkis Angliškai Namie!
PILNAS KORESPONDENCINIS KURSAS

AA T 1 •• Pataisome visas užduotis. 1 AA AA30 Lekcijų_ _ _ buvo sio.io_____________Dabar $2.00
Jeigu nepatiks, sugrąžinsime Jūsų pinigus.

Nėra geresnio budo už šį kursą išmokti angliškai kalbėti, skaityti ir rašyti. Jis yra lengviausias, greičiausias 
ir tikriausias būdas išmokti visą angių kalbą namie. Kiekviena lekcija šio kur.»o kalba apie atskirus dalykus, taip 
suorantamai ir pertikrinančiu budu, kad mokinys netik gali, bet turi viską atminti. Jos perstato dalykus taip aiš
kiai ir praktiškai, kad interesingumas kiekvienos eilutės, kiekvieno žodžio spaudžiasi į mokinio mintį su tokia spė
ka kad jis nekelia akių nuo lekcijos, koliai visko neišmoksta.

Minėtas kursas susideda iš 30 gražiai atspausdintų ant geros popieres lekcijų. Pirma lekcija susideda ii 8 di
delių puslapių — visos kitos iš 4 didelių puslapių. Ant galo kiekvienos lekcijos yra užduotis, kurią mokinys iš
dirba pagal nurodymų ir mokytojaus patarimų, ir siunčia į mokyklą dėl pataisymo klaidų. Už pataisymą klaidų nie
ko nereikia mokėti. Pataisytas užduotis mokykla grąžina mokiniui atgal. Apie prisiųntinėjimą užduočių dėl patai
symo, paaiškinimą nusiųsime kartu su lekcijomis.

Štai ką musų mokinys sako apie musų kursą, išmokęs angliškai:
"Gerbiamieji:-. .Meldžiu priimti nuo manęs širdingiausią jums padėką už jūsų atsakantį mokinimą ir popu- 
leriškas lekcijas jūsų metodos. Jūsų mokinimu esu užganėdintas visais atžvilgiais. Taipgi, ačiū ir už kon
sultaciją (patarimus). Jūsų metodos kursas stebėti nai yra pigus...Su augšta pagarba, JOSEPH KIJAUSKAS, 
Norristotvn, Pa., July 11, 1917.”
Turime šimtus panašių laiškų nuo savo mokinių. Jeigu jie, mokėdami po $10.00 už kursą, yra taip užganėdinti 

—busi užganėdintas ir tamsta, mokėdamas^ dabar tik $2.00, už tą patį kursą. Bet užsirašyk tuojaus—dabar. 
Vėliaus gali būti per vėlu Atmink, mes siusime tik 500 šių kursų po $2.00 kiekvieną. Po to, ir vėl bus po $10.00 
kievienas kursas. Mes paskyrėme šiuos 500 kursų po $2 vien tik dėl išplatinimo savo puikios metodos mokinimo. 
Taigi, b ik pirmas. Siusk $2 šiandien. Indėk markių už 15centų dėl iškaščių prisiuntimo kurso. Tamista nieko ne
rizikuoji: jeigu nepatiks, prisiųsk lekcijas mums atgal už trijų (3) dienų po jų apturėjimo, mes sugrąžinsime pini
gus. šis kursas yra vertas $30.00. Musų kaina tik $10.00. bet tamista dabar turi progą gauti jį už $2.15, su mar
kėmis. Naudokitės šią progą dabar, ir prigelbėk mums iš platinti musų praktišką metodą. Prisirašyk šiandien. 
Kurie gyvenate netoli, ateikit vpatiškai.

"D." AMERICAN COLLEGE PREPARATORY SCHOOL,
(Pirmiau buvo: "American School of Languages”.)

3103 South Halsted Street, CHICACO, ILL-
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NETRINK SKAUSTANCIO KŪNO.
Sloano Linimentas greitai apmalši

na skaudėjimu ir persima BE TRl- 
NIM0. Čystesnis negu pleisteris ar 
mostis, negadina odos.

Nusipirk * bonkutę atsargai nuo 
reumatizmo, sausgelės, neuralgijos, 
strėnų gėlimo, podagros ir tiems pa
našių skausmų. Sioano Linimentas 
pagelbės, _________

1 Į:
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žai prisidėjo prie gelbėjimo 
Lietuvos vaikučių nuo ba
do, kad Lietuvių vaikučiai 
čion Amerikoj privalo irgi 
prisidėti ir remti Dr’o. Mc- 
Cracken’o armiją. Lietuvių 

i vaikučiai rašykitės prie 
i Kryžiaus, nes

savo reikšmę jųjų gyveni- 
me.

McCracken, yra Tauti
nis Direktorius Raudonojo 
Kryžiaus Jauniemsiems. To
ji patriotiškų vaikii organi
zacija priima bent vaiką, čia 
gimusį, svetimtaučių tėvų 
vaiką, arba ir svetimtauti. 
Raudonojo Kryžiaus veiki
mas yra tarptautinis ir. to
riu budu, visi Amerikoje 
besirandanti vaikučiai pri
valo tą organizaciją remti. 
Raudonasis Kryžius ncma-J

re-
su-

Iš TOLSTOJAUS 
MINČIŲ.

Netikėk kitų žodžiams, 
viską pats apgalvok ir pri-

Musų amžius yra tikras 
kritikos amžius; prieš ji vis
kas turi nusilenkti.

Svarbiausia kliūtis, nelei
džianti pažinti tiesą, yra ne 
melas, bet tiesos panašu
mas.

Kur prasideda tiesos jieš- 
kojiras, ten prasidtda ir 
tikras gyveninias; kur liau
jas tiekos (ieškojimas, ten 
baigiasi ir gyvenimas.

8-uon dienis Stebėtinas Laikrodėlis
Skaityk! Beabejo nesi matęs 

tokio stebėtino laikrodėlio, kokį 
mes čia aprašysime. Laikrodėlis 
užsukamas tik vieną sykį į 8 die
nas, turi savyje 15 akmenų, yra 
dailiais ir drūtais apsodais, taip 
kad gali išlaikyti per visą gyveni- 
rpą. Mechanizmą turi nepaprastai 
drūtą ir laiką teisingai išlaiko per 
8 dienas neužsukamas Gvaran- 
tuojamas 29 metų. Vra tai ge
riausias laikrodėlis kiekvienam, 
nes nereikia dabot užrukinėjimų. 
Tas laikrodėlis vertas mažiausiai 
15 dolerių, bet mes, kari supažindi
nus jus su tuo nauju išradimu, 
nusprendėm per trumpą laiką par
davinėti tą stebėtiną laikrodėlį po 
17.50. Priedo prie to laikrodėlio 
VISIŠKAI DYKAI duodame pa
auksuotą retežėli vertės S2.00, 
taipgi barl>erišką britvą, kuri ge- 

i skuta ir gali išlai-

to y-

rausio angliško šlipavoto plieno, kuri gerai
kyt ilgus metus, kitur parduodama po $3.00 ir brangiau, o mes 

duodame DYKAI perkantiems pas mus aprašytą laikrodėlį. Esa
me tikri, kad kiekvienas bus pilnai užganėdintu pirkęs laikrodėlį ir gavęs 
dovanas, kaip ir tūkstančiai kitų, kurie jau pirko.

Pasinaudodamas ir tu iš tos progos prisiųsk mums tik 25c. krasos žen
kleliais o mes išsiųsime laikrodėlį ir dovanas apžiūrėjimui. Pinigus $7.25 
užmokėsi aplaikęs užsakytus daiktus. Rašyk tuojaus:

PBACTICAL SALES CO,
708 N. May «trn (Dept. 80). CHICAGO, ILL
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Vietines Žinios

J

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

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

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

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

25e
50c
25c
50c
20c
2oc

1.00
1.00

Nuo prakaitavimo kojų .. 
Gydanti mostis nuo pučkų 
Nuo viduriavimo mažiems 
Nuo viduriavimo suaugus. 
Pamoda plaukams..............
Vaikų ramintojas ........ ..
Nuo suirimo nervų...........
Bobro lašai ....................... ......
Nuo saulės nudegimo .... 50c 
Nuo slinkimo plaukų ir plei

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

Perfumos visokių gėlių, 25o, 50c, 75c., $1.00. $2.00 ir daugiau. 
Taipgi turiu visokių gyduolių vėliausio išradimo, nuo visokių 

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

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

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

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

Visokiame reikale kreipkitės šiuo adresu:

X Šidlauskas
PROVIZORIUS

226 Bradiny, So. Besti.\ flass.

Apsimaskavęs plėšikas api
plėšė East Bostone 

krautuvę.
Pereitos nedėlios naktį, 

apie 5 pėdų ir 8 colių augs- 
čio vyriškis su uždengtu 
veidu įnėjo Į Tillie Granose 
saldainių sąkrovą. Savinin
kė buvusi užpakaliniam 
kambaryje, išgirdusi, kad 
kas toks įnėjo krautuvėri, 
išėjo ir susitiko su apsimas- 
kavusiu vyru, laikančiu į ja 
atkištą revolverį. Plėšikas* 
įsakė moteriškei tylėti, o 
pats po jos akių atsidarė 
redžisterį,radęs jame $3 pa
ėmė ir prasišalino.

Pabėgo iš kalėjimo 
6 kaliniai.

Pereitą nedėldienį iš mi- 
litariško kalėjimo Fort 
Banks apie 10 valandą va
kare pabėgo šeši kaliniai. 
Jų pabėgimą pastebėjus 
Winthrop, Revere ir East 
Bostono apygardų visi ke
liai ir pakeliai pavirto į 
triukšmo ir sujudimo re 
gyklą; traukiniai likosi su- 
Jaikyti, automobiliai lakstė, 
ginkluota, atkištais bagnie- 
tais, sargyba bėgiojo p> 
miškus ir krumus, jieskant 
pabėgėlių, bet veltui.

Manoma, kad kaliniai per
pjovę kalėjimo langą gro
tas pabėgo jų laukiančiu 
automobilium.

V leny bes” Prakalbos.
Balandžio 21 d. po pie 

lietuvių svetainėj Brightcn 
ne buvo prakalbos, pareng
tos pašalpinės draugystės 
"Vienybės”. Kalbėjo d. Am
brazaitis, Vikšnaitienė (iš 
Montello) ir Bagočius, ku
ris brightoniečiams pasakė 
puikią prakalbą. Kalbėjo a- 
pie dabartinę Rusiją ir Lie
tuvą, nurodė kaip kaizeris 
su savo junkeriais nori pa
smaugti Lietuvą ir kaip 
musų klerikalai su dešinei- 
riais tautininkais eina kar
tu su kaizerio valdžią.

Tarpais Laisvės chorąc 
padainavo 4 daineles. Vikš
naitienė su dukteria taipgi 
padainavo pora 'dainelių. 
Julija Vikšnaičiutė pade
klamavo net 5 deklamaci
jas; vienas 60 kuopos na
rys (vardo negirdėjau) pa
deklamavo dvejas eiles ir 
Tur. Jonušas. Vienu žodžiu. 
!'Vienybė” savo prakalbo
mis užganėdino publiką.

Geriausiai publikai pati
ko laisvės choro dainos, 
^agočiaus prakalba, ir Vik- 
šnaičiutės deklamacija.

Ir ištikrųjų, tai yra gabi 
mergaitė.

Publikos buvo pilna sve
tainė, nors oras buvo biau- 
us. Naujų narių prisirašė 

^pie 20. "Kardo” tapo išpar- 
luota 60 egzempliorų. L. D. 
P. Rezoliucijos išdalinta 

200. Raulinaitis.
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"Švarkas ir Milinė” musų 
scenoje.

Ateinančios subatos va
kare Dųdley Opera House 
teatre bus vaidinamas labai 
įspūdingas, trijų veiksmų 
dramatiškas veikalas iš Lie
tuvos valstiečių gyvenimo, 
po vardu "Švarkas ir Mili
nė.” Veikalas begalo gra
žiai atvaizdina tuos apsi
reiškimus, kaip būdavo tė
vų leidžiami mokslan sūnus 
metę sermėgą sarmatyda- 
vosi tėvą-sermėgių tėvu 
prisipažinti. "Švarkas ii 
Milinė” veikalas kaip tik ir 
perstato vieną tokių atsiti
kimų taip vaizdžiose ir su 
judinančiose scenose, kad 
suteikia nemaža gražaus 
pamokinimo, parodant kaip 
niekingas yra vaikų pasiel
gimas, kada jie už tėvų var
gus ir meilę atsimoka savo 
neprisi pažinimu prie jų. 
Patartina visiems atsilan
kyti ir išsinešti gerus įspū
džius.

Veikalą vaidins LSS. 71 
kuopos artistai. Beto tarpe 
aktų dainuos Laisvės cho
ras. Teatro programui pa
sibaigus d a bus ir šokiai.

Laisvės paskolos prakalbos.
Mus prašo pranešti, kad 

ateinančioj nedėlioj, 7 vai. 
vakare, South Bostono Mu- 
nicipal Buildinge bus Lais
vės Paskolos Komiteto pa
rengtos prakalbos, kuriose 
dalyvaus ir lietuviai.

Frue translation filed with the post- 
master at Boston, Mass., on April 
24. 1918, as required by the Act of 
October 6, 1917.

Amerikos Karei Lekcijos.
(Valdžios pranešimas).

Visas pasaulis kariauja. 
Nėra reikalo apie šį faktą 
aiškinti. Amerikos karei
viai jau Francijoje kariau
ja. Mes tatai žinome, nes 
musų vyrai jau iškeliavo; 
valdžia nuo musų reikalau- 
:a pinigų karės palaikymui 
ir į musų namus ateina mel
dimai, kad bereikalingai 
nieko neeikvotume. Daly
kas tame, kad musų karei
viai ir Aliantai karės laimė
jimui turi turėti maisto. 
Užtai-gi karė reikalauja pi
nigu, maisto ir vyrų bei ka
reivių.

Mes-gi turime pinigus, 
turime maistą ir ganėtinai 
vyrų. Visas pasaulis reika
lauja maisto ir Amerika tu
ri reikalaujamą dalį prista
tyti iš savo užderėjimų. Su
vienytų Valstijų Maisto Ad
ministracija nurodinėja 
mums kas reikia daryti: ai
škina mums kaip reikia 
maistą taupyti; ir pasako 
mums ką ir kaip taupyti, i- 
dant galėtume Europoj pri- 
gelbėti. Jeigu mes prigel- 
bėsime Maisto Administra
cijai, tai kartu in prigelbėsi- 
me karės laimėjimui.

ŠVARKAS ir MILINE
Trijų veiksmų dramatiškas vaizdelis iš lietuvių gyvenimo.

SU DAINOMIS IR ŠOKIAIS |
x rr •Veikalą perstatytyra parinkti gabiausi LSS. 71 kp. aktoriai. Scenoj stato Cambridge* LSS. 71 kp. ir Laisves Choras |

ATEINANČIOS SUBATOS VAKARE

27 Balandžio-April, 1918
Durįs atsidarys nuo 7 vakare. Perstatymas prasidės lygiai nuo 7 ;45 vakare.

I

I

------------------------------------------------------------

Jy motoras moksliškai pagerintas 
geriauisių išradėjų: Eina tykiai ir 
niekad nepagenda; jų muzikos tonas 
via aiškus ir naturališkas; išvaizda 
gražesnė. Todėl pirk Gramafoną pas 
mus, ir niekad nesigailėsi. Gramafo- 
nus ir rekordus siunčiame j visas ša*

COLUMBIA <4 *
CRAFCNCLA j

KAINA $18.00
KAINA $45.00

Toks pat be viršaus tik $30.00
Kataliogą Giamafonų ir naujausių lietuviškų rekordų siunčiame 

visiems. Prisiųsk 4 centus persiuntimui.

PILVINIS & ZALDOKS
233 Broadvay, So. Boston, Mass.

i r • •į Geriausia
Lietuviška Aptieka S«.BKtoae 

iryielnkėj
Gyduoles sutaisome Į Į kurios tik p«s»ulyje

ir prisiunčiame priimto* ir yra
visokias, | | vartojamos.

Šidlausko KRAUJO VALYTOJAS, geriausia 
vaistas namuose, todčl reikalaukit visur. 

................. ........ .............. .. i ■— 

Ypatingai geros šios gyduolės:

Cambridge’aus "Laisvės

J
 Tai yra vienas iš puikiausių veikalų kada nors pasirodžiusių Bostono apielinkės scenoj.^ 
Minėtas veikalas puikiai atvaizdina Lietuvių praeitį. Jis perstato kaip vieni leisdavo savo vai i 
£kus mokslan, o kiti juos išjuokdavo; kaip vaikai prasimokinę stengdavosi palikti ponais ii| 
!!išsižadėt savo tėvų; kaip vėliau susipratę gailėdavosi savo padarytų klaidų ir tt. Kiekvie-35 
nam atsilankiusiam bus malonu pamatyti. Cambridge’aus "Laisvės” Choras, kuris savo žavė-| 
^jančiomis dainomis išpildys šokių ir dainų programą šiame veikale. £

’i Pasibaigus teatrui bus linksmus ŠOKIAI, griežiant muzikai. Todėl gerbiamoji visuomenė £ 
^maloniai kviečiama i sį perstatymą atsilankyti. LSS. 71 KP. KOMITETAS. £Bostone bus arklių paroda.

Prasidėjus 30 d. gegužės 
Bostone tęsis per dvi suvai
kęs darbinių arklių paroda, 
rengiama National Red 
Star Ass’r. organizacijos, 
iristatančios karės laukui 
reikalingų arklių. Sykiu, 
nanoma, .bus viena didžiau- 
.ių arklių demonstracija, 
kokios tik kada yra buvu
sios Bostone.

Ir vėl diskusijos.
Ateinančio ketvergo vaka- 

kare 60 kuopos svetainėje 
j bus gyvos diskusijos temo
je ”Ar darbininkams reika- 
linga organizuotis į amato 
unijas?” ir "Ar unijų pa-

, True translation filed with the post- 
master at Boston, Mass., on April 
24, 1918, as reųuired by the Act of 
October 6, 1917.

Nuteisė diems mėnesiams 
Kalėjiman.

Pereitą panedėlį likos nu- 
Ar unijų pa- teistas dviems mėnesiams 

galba galima pagerinti dar- kalėjiman rusas Sergej 
Panašus Shackenski už pasakymą: 

nesykį "To heli with this country."

Michelsono prakalbos.
Rengia Lietuvos Dukterų 

ir Sūnų Dr-stė, nedėlioj, 28 
d. balandžio, Lietuvių salėj, 
kamp. E ir Silver sts., So. 
Bostone. Pradžia 7:30 vai. 
vakare. Kalbės St. Michel- 
sonas "Keleivio” redakto
rius. Dainuos "Birutės 
Kanklių" choras vedamas d. 
B. A. Simanavičiaus iš Cam
bridge’aus. Nariams kaip 
vyrams, taip ir moterims 
numažintas įstojimas į Lie
tuvos Dukt. ir Šunų Dr-stę.

M. M. Plepys, pirm.

NAUJAUSIAS BUDAS

bininkų būvis?" 
klausimai jau buvo 
apkalbami ir diskusuojami, 
lečiaus klausimas taip gi
lus, kad vienu apkalbėjimu' 
jo nebeišriši. Šiuo kartu ir 
unijų šalininkai ir prieši- , 
ninkai žada pastatyt daug ’ 
^erų argumentų.

DAKTARAS
KURIS IŠGYDO
Profesorius Daktaras French yra 

žinomas tarpe jo brolių daktarų, kai
po Daktaras, kuris išgydo. Per 30 
metų ligonbučių, dispensarių ir priva- 
tiškos praktikos jisai išgydė šimtus 
ligų, kurių kiti daktarai negalėjo iš
gydyti: iš to titulas Daktaras, kuris 
išgydo.

Prof. D-ro French kontora yra ku
pink visokios rūšies stebėtinų moks
liškų mašinų, tarpe kurių yra ir ste
buklingi X-Špinduliai, su kuriais kū
nas yra kiaurai permatomas ir su
rasta užsislėpusi liga. Prof. D-ras 
French turi geriausiai įtaisytą medi
kai i šką kontorą Bostone.

Prof. D-ras French vartoja visas 
vėliausias metodas ligų gydyme, kaip 
tai 606 ir Neo Salvarsan, radiumo 
jčirškimus dėl reumatizmo ir kitų 
chroniškų ligų; Antolysin’ą dėl vėžio, 
Madrido slaptąją metodą dėl vyrų ir 
moterų ligų, ir tL, ir tt.

Jeigu jus nepasekmingai gydė kiti 
daktarai, kodėl neiti pas Prof. D-rą 
French ir gauti pirmiausiai gerą pil
ną išegzaminavimą su X-Spinduliais 
.gal vėliausių ligų gydymo metodą?

p
: i Telephone: Back Bay 4200

DAKTARAS

Fr. Matulaitis
GYDO VISOKIAS LIGAS 

PRITAIKO AKINIUS.

ATSIŠAUKIMAS.
Lietuvių Labdarystės Dr-jos Board- 

lirektorių susirinkimas, laikytas ba- 
andžio 3 d. 1918, nutarė parengti 
lraugijos naudai FĖRUS 10-il ir 13 
GEGUŽĖS 1918. Tam tikslui paskir
ta komisija rengdama minėtus fėrus 
atsišaukia į visus Bostono ir jo apie- 
inkių lietuvius ir jų draugijas, pra
šydami visų, kas ką gali, idant pa
aukautų minimiems fėrams; nors ir 
našiausias daiktelis Lab. Dr-jai bus 
iidelė auka. Šiuose sunkiuose laikuo
se pačiai draugijai pirkt užtektinai 
reikalingų daiktų yra gana sunku, 
tai kiekviena geros valios žmonių pa- 
amą labai bus mums miela ir bran

ginama. Todėl prašome ypač musų 
apielinkės lietuvių biznierių, kad kas 
kuo gali paremtų L. Lab. Dr-jos Fė 
-us.

Savo aukas malonėkit sunešti pa- 
L. Lab. Dr-jos dženitorių Petrą Bolį, 
kuris visuomet randasi salėj, arba 
perduokit žemiau pasirašiusiems fe- 
rų rengimo komisijos nariams. Už 
kiekvieną auką gausit paliudijimą ir 
aukautojų vardai bus pagarsinti laik
raščiuose.

Tikėdamiesi prielankaus musų pra
šymo išklausymo, pasiliekame

Su pagarba,
Mykolas Gricius kasininkas,

548 Fourtl. st.,
Napol. Januška sekrt,

8 Hatch str..
J. P. Tuinila pirm., 

Columbia Rd.,
So. Boston, Mass.

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

419 BOYLSTON STR.
Suite 419. 420 ir 421, j

Netoli didžiojo miesto knygyno,®
BOSTON, MASS.

BOSTONO IR APIELIN- 
KĖS DRAUGŲ ŽINIAI.
Norvoodo LSS. 133 kuo- j 

pa 4-tai dienai liepos š. m. > 
rengia iškilmingą pikninką 
ant Dean pievos, dėlto pra- į 
šo, kad bent draugai socia
listai tą dieną Bostono apie
linkėj panašių parengimų 
nerengtų, bet atsilankytų i <

)

ii y
ve

Amerikos Quakeriai gelbsti 
Rusiją.

Pereitą nedėldienį Frien- 
d’s Meeting House svetainė
je, Roxbūry, buvo Quekerių 
draugijos parengtos prakal
bos. Kalbėjo Robet Tatlock, 
narys Quakerių dr-jos Rusai 
atstatytu Tos draugijos 
nariai veikia Rusijoj nuo 
1914 metų, pats Tatlock iš 
Rusijos išvažiavęs tik šį pe
reitą sausio mėnesį su tiks
lu surinkti 150,0d0 dolerių 
Rusijos atstatymo reika
lams. Jis pasakoja, kad da
bartinė Rusijos 
I>eninu-Trockiu 
ra didžiuoju 
rium ir ji pilnai 
Rusijos žmonių 
mus. Jis taipgi pranešė į- 
domų dalyką, būtent, kad 
"Petrogrado padavadiji- 
mai” šiandien Rusijoj netu
ri svarbos patol, kol jų ne- 
užgiria vietinis žmonių so
vietas.

Tatlocko prakalba buvo 
begalo interesinga ir daug 
įdomių žinių suteikė apie 
Rusiją.

valdžia su 
priešaky y- 
organizato- 
atstovauja 
pageidavi-

‘KELEIVIO” SKAITYTU JŲ
DOMI.

M- - . - - - Hmusų rengiamą tyrame orė j 
pasilinksminimą.

’ LSS. 133 kuopos 
komiteto narys,

J. Pakarklis.

Severo^ Gyduoles užlaiko

M-'mynos sveikata.r

DAKTARAS

A.L.KAPOCIUS
LIETUVYS DENTISTAS. 

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną.

Nuo 2 iki 9 vak.
NEDfcLIOMIS 

iki 1 v. po pietų.
Ofisas "Keleivio” name. 
Broadiray, tarpe C ir D Sts.

SO. BOSTON, MASS. i
251
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MOKSLIŠKO GYDYMO.
ir tuomet pasiduoti gydymui pagal vėliausių ligų gydymo metodų? 

Jūsų pareiga prieš pats save prieš jus kiekvienų yra atgauti savo 
sveikatą. Eikite pas Prof. D-rą French ir jis padarys tai jums sutau- 
pindamas jūsų skausmą, laikų ir pinigus.

Kad duoti visiems progą pasinaudoti Prof. D-ro dideliu gabumu ir 
žinojimu, jis geradanngai paskelbia sekantį pasiūlymą:

Kiekvienai sergančiai ypatai, kuri atsineš šį kuponą į jo Kontorų, 
Prof. D-ras French suteiks ekspertišką egzaminavimų biit kokių dienų, 

UžDYKA apart panedėlio, bėgyje sekančių 30 dienų.
Vedusios moters turi ateiti sykiu su savo vyrais; X-Spinduliais eg- 

ganunuojama, kada tas būna reikalinga.
Prof. D-ras French gydo visas chroniškas ir nervų ligas, kaip tai li

gas ausu, nosies, gerklės, plaučių, širdies, skilvio, kepenų, žarnų, inkstų, 
pustės, kraujo, kaulų, odos, nervų; reumatizmo, rupturą ir patrūkimų 
išgydoma be operacijos. Atskiras departamentas privatiškoms vyrų ir 
moterų ligoms, lytiškas nusilpimas, naktiniai nubegimai, baltosios, ir 
tt., ir tt.

Dr. GEORGE Ji. FRENCH
240 Huntington Avė., 

Cor. Nassachusetts Avė.2r±F2 r BOSTON, MASS.
Telephone: Back Bay 1703 Temple Building

„ Priėmimo valandos:
Nuo 9 vii. rvto iki 8 v. vakare kad iena.
Nedėliomis ir šventadieniais nuo 10 v. ryto iki 2 v. po pietų. 
Panedėliais kontora uždaryta. (Mes kalbame lietuviškai.)

Kaipo Stiprintojas. ;
Sulig medicinos žinovų, tai stip- ( 
rintyas (tonikas) privalo turėti 
savyje tokių sudėškų. kurie gaivi- I 
virta visą systemą, sustiprina ir ( 
abelnai užganėdina ligonį. Dėlei 
tos tai priežasties męs patariame. < 
kad susirgusieji ir nusilpusiąji . 
vartotu

’_____________________________ ____

PARSIDUODA 
AUTOMOBILIUS.

Labai pigiai automobilius su 7 sė- 
i dynėms, elektriška šviesa, pats pra
sideda. 6 cilinderiais, viskas įtaisyta 
pagal naujousios mados; mažai va
žinėtas ir atrodo kaip naujas. Ateiki: 
pasižiūrėti, o užtikrinu, kad patiks. 
Galima atsikreipti ir per laišką.

CHAS URBAN. (17)
26 Gatės st„ So. Boston, Mass.

♦

1 ’

Lile

Socialistu prakalbos.
Balandžio 21, po pietų 

"Elizabeth Peabody Hou
se" svetainėj Bostone, buvo 
prakalbos parengtos LSS. 
162 kuopos. Drgė. Puišiutė 
pasakė trumpą ir gera pra- 
Kalbėlę, laisvės choras 
padainavo pora dainelių.

GERB. "KEL.” SKAITYTOJAI!
Jus žinot, kad visokie spaudos 

dalykai pabrango begalo, laik
raščio išleidimas prekiuoja nesu
lyginamai brangias negu me
tai atgal. Todėl visi, kurie ga
vot paraginimus, kad Josą pre- 

1 numerata pasibaigė, malonėkit 
kaip galima greičiau atnaujit, 
nes kitaip negalėsime laikraščio 

1 siuntinėti. Podraug meldžiame 
ir savo draugus prikalbint išsira
šyti "Keleivį," kuris drąsiai gina 
darbininką reikalus nepaisyda
mas riaą gyvenimo audrą.

INTO” LEIDĖJAI.

(Sovaros Gyvybės Balsamą). Ta- i 
sai vaistas palengvina pratimo 
užkietėjimą, nevirinimą, cispepsi- 1 
ją ir koponų nesmagumus. Pa- i 
mėgink jį nuo atsiiearčiojančioa
karštliges. arba kaipo toniką dėl 1 1 
tanelių ir nusilpusių žmonių. Pilni ( i
nurodymai randasi prie kiekvie
nos bonkos. Kaštuoja 85 et 

Parsiduoda visur aptiekose.

W F. SFVfSA co.

CEOAR R4PIDS, IOWA

DOVANAI.
KataliogM gražiausią ir geriau
sių juMIlerių ir muzikaiiškų ins
trumentų, parduodamų labai pi
giai. Reikalaukit vienų tuojaus nuo 

MASHKEN & CO.
3101-3 So. HalMed St. Chicago, III.


