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Vokietijos ūkininkai 
priešinasi.

Vokietijoj vėl prasideda 
maisto krizis. Tas matyt iš 
vokiečių spaudos ir Reich
stago debatų. Valdžia aiški
no, kad šįmet badas bus pra
šalintas vien ačiū tam, kad 
iš Ukrainos ir Rumunijos 
bus atvežta daug javų. Bet 
prieš ėmimą iš Ukrainos ja
vų dabar sukilo Vokietijos 
ūkininkai. Mat sulyg sutar
ties, padarytos tarp Vokie
tijos ir Ukrainos, Vokietija 
apsiėmė mokėti Ukrainai po 
406 markes už toną rugių, 
487 markių už toną kviečių 
ir apie 150 markių nuo tono 
už pristatymą, taip kad at
vežtas į Berlyną tonas ru
gių atsieina jau apie 556 
markių, o tonas kviečių 637 
markes, kuomet vokiečių u- 
kininkams mokama 275 
markes už rugius ir 290 
markių už kviečius. Vokie
tijos ūkininkai todėl protes
tuoja prieš tokias kainas, o 
Ukrainos ūkininkai pigiau 
neparduoda. Dėl šitos prie
žasties Vokietijos ir Austri
jos valdžios atsidūrė labai 
kebliam padėjime ir javų 
gabenimas iš Ukrainos gali 
būt tūlam laikui atidėtas.

KARĖS BELAISVIAI 
GREITAI VAŽIUOS 

NAMO.
Maskva.— Rusija tuojaus 

pradės mainytis su Vokieti
ja karės kaliniais. Tam tiks
lui paskirta vokiečių komisi
ja jau atvažiavo. Vokieti
joj yra 3,000,000 rusų be
laisvių, o vokiečių belaisvių 
Rusijoj yra 1,000,000. Visų 
pirma bus mainoma (mote
ris, vaikai iki 16 metų am
žiaus ir vyrai virš 50 metų ir 
koliekos. Paskui seks be
laisviai.

Manoma, kad kas savaite 
galima busią apsimainyti ą- 
pie 40,000 žmonių. Invali
dais jau padaryta keliatas 
mainų. Veik visi vokiečių 
belaisviai yra išgabenti Si
biran ir sugrąžinti dabar 
juos Vokietijon, kuomet ge
ležinkeliai Rusijoj visai pa
irę, esąs sunkiausis klausi
mas.

master at Boston, Mass., on May 
8, 1918, as reguired by the Act of
October 6, 1917.

NORĖJO NUSIUSTI WIL- 
SONUI TELEGRAMĄ, 

PATEKO BEPROT- 
NAMIN.

Lynne, netoli Bostono, li
kos paduotas į beprotnamį 
tūlas Mikolas Janakas, ku
ris norėjęs pasiųsti Wilso- 
nui telegramą, reikalauda
mas sustabdyti karę.

Policija sako, kad Jana
kas nuėjęs Lvnno telegrafo 
ofisan ir parašęs preziden
tui telegramą, išsitraukė 
pluoštą popierinių pinigų ir 
pamojęs jais klerkui liepė 
nusiųsti telegramą į Baltą
jį Namą. Perskaitęs šitą te
legramą klerkas atsisakė ją 
siųsti ir pašaukė policiją. 
Janakas buvo paimtas ir nu
gabentas į Danvers beprot
namį, kad ištyrus, ar sveiko 
jis proto. Pas jį atrasta 
daug karikatūrų ir literatū
ros apie karę.

master at Boston, Mass.,
8, 1918, as reqoired by the Act of 
October 6, 1917.

UKRAINOS KAIMIEČIAI 
TURI GRĄŽINTI PONAMS 

ŽEMES.
Iš Kijevo pranešama, kad 

vokiečių kariškas Ukrainos 
general gubernatorius gen. 
von Eichorn Įsakė Ukrainos 
kaimiečiams sugrąžinti 
dvarponiams visas konfis
kuotas žemes ir pradėti dir
bti laukus.

Šitas įsakymas sukėlęs 
tarpe kaimiečių didelį triuk
šmą. Kaimiečiai pradėję de
ginti javus, kad negalėtų 
paimti jų vokiečiai.

Buvusios Ukrainos Rados 
nariai išnešė prieš vokiečius 
protestą už išvaikymą ti
krai nos valdžios. Jie aiški
na, kad jib negalėjo prista
tyti vokiečiams 6,000 tonų 
javų, nes kaimiečiai atsisa
kė jiems parduoti.

ANT RUSŲ AMBASADOS 
BERLYNE PLEVĖSUOJA

RAUDONA VĖLIAVA.—
Sulyg Amsterdamo žinių, 

vokiečių valdžia paskelbė, 
jog negalima reikalauti, kad 
nuo rusų ambasados Berly
ne butų nuimta raudona vė
liava, nes ji esanti pripažin
ta kaipo oficialė Rusų res
publikos spalva. Šitą paaiš
kinimą valdžia išleidusi dėl
to, kad Reichstago atžaga
reiviai buvo pakėlę protestą, 
sakydami, kad raudona vė
liava Vokietijoj kurstanti 
žmones.

Vokiečiai smaugia 
Rusijoj Demokratiją.

Finliandijoj paėmė 20,000 
belaisviu.

Iš Berlyno (per Londoną) 
oficialiai pranešama šitokių 
žinių:

„Ukrainoj musų kariu- 
menė nuėjo nuo Ekateri- 
noslavo-Charkovo linijos iki 
Dono srities. Mes užėmėm 
Taganrogą prie Azovo jū
rių.

"Pietryčių Finliandijoj po 
penkių dienų smarkios ko
vos mes skaudžiai sumušėm 
priešą ties Lachti ir Tavas- 
thus, paimdami 20,000 ne- 
laisvių.”

Pirmu syk Suvienytų Val
stijų istorijoj pereitoj sere- 
doj socialistas kongresma- 
nas London pasakė Kon
grese prakalbą apie 1 gegu
žės šventę, j Jisai nurodė, 
kad 1914 metais visų Euro
pos parliamentų socialistai 
dėjo visas savo jiegas, kad 
sustabdžius pasaulinę karę. 
Jis taipgi pasakė Kongre
sui, kad 1 gegužės yra tarp
tautinė darbininkų šventė ir 
papasakojo jos istoriją; pa
aiškino, kaip socialistai tą 
dieną paskyrė ir kad jos tik
slas yra palaikyti tarpe pa
saulio tautų solidarumą, 
kad išvengus pasaulinės 
karės.

Iš Londono kalbos kon- 
gresmanai dasižinojo, kad 
Pirmoji Gegužės yra pirmu
tinė tarptautinė šventė, pa
skelbta visoms tautoms ir 
visose kalbose, kad visą pa
saulį suvienijus ; 
dvasioje.

Baigdamas socialistų kon- 
gresmanas pasakė, kad pas
kutinės tarptautinės sąjun
gininkų socialistų konferen
cijos programas yra didžiau- 
sis dokumentas nuo karės 
pradžios. ”Pirmu kartu pa
saulio istorijoj,” sakė Lon
donas, „darbininkai, tie pa
vergti ir išnaudojamieji 
žmonės, pakėlė savo balsą 
kaipo tarptautinė jiega ir 
pastatė savo reikalavimus.’’

True translation filed with the post- 
master at Boston, Mass., on May 
8, 1918, as requircd by the Act of 
October 6, 1917.

BE BISKIO NENUL1N- 
ČIAVO GUBERNATO

RIŲ.
Kalamazoo, Mich.— čio

nai buvo atvažiavęs Floridos 
gubernatorius Catts ir pasa
kė prakalbą — teisingiau 
tariant, norėjo pasakyti—ir, 
kad kiek, dėl tos jo prakal
bos Floridos valstijoj butų 
reikėję jau rinkti naują gu
bernatorių.

Atsistojęs kalbėti, Flori
dos gubernatorius pasisakė 
kalbėsiąs apie amerikoniz- 
mą be jokio saldliežuvavi- 
mo. Bet nespėjo jis pradėt _ 
savo prakalbos, kaip iš mi-! Organizatorius sako, kad 
nios kažin kas užklausė jo, darbininkų sąlygos dabar 
kodėl jis neturi prisisegęs j tenai yra daug aršesnės, ne- 
Liberty Bond ženklelio. Jis 
negalėjo to paaiškinti ir mi
nia neleido jam kalbėti.

Vėliau jis turėjo čia pra
kalbą apie parapines mo
kyklas ir pasakė, jog kariu
menėj daugiausia girtuok
liauja katalikai. Tas užga
vo airį lieutenantą ir jis pa
šokęs ant pagrindų "pradė- 
jo stipriai dėti ant kalbėto
jo savo rankas.” Minia tam 

_ pritarė ir pradėjo šaukti, bet 
vienybės išėjo policija ir muštynes su-

True translation filed with the post-master at Boston, Mass., on May 
8, 1918, as reo.uired by the Act ofOctober 6, 1917.
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CZEKA1 R SLAVINAI ORGANIZUOJA 
SĄJUNGININKAMS PAGALBĄ.

CUKRAUS DARBININ
KAI GAUNA 60 CENTŲ 

DIENAI.
Amerikos Darbo Federa

cijos organizatorius Porto 
Rikoj, Santiago Iglesias, 
kreipėsi į darbo departmen- 
tą Washingtone, reikalau
damas, kad šios šalies val
džia pasiųstų į Porto Riko 
savo žmones ištirti tenai 
darbininkų sąlygas ant cuk
raus plantacijų.

•/O f

Jgu buvo prie ispanų vald- 
džios. Jis pridavė ir skait
lines, kurios parodo, kad ap
skrita darbininko alga tenai 
yra 60 centų dienai ir pri
duria kad daug žmonių ba
dauja.

stabdė.
Kuomet triukšmas nutįlo 

ir didesnė minios dalis 
skirstė, gubernatorius 
bėjo apie 10 minutų 
Raudonąjį Kryžių.

• v • 
1SS1- 
kal- 
apie

Vokietijos junkeriai nor 
išnaikyt socialistus.

TROCKIS ĮŽEIDĖ GENE
ROLUS.

Nauja rusų karės minis
terija darbuojasi pasekmin
gai. Senosios armijos gene
rolai užima atsakomingas 
vietas ir padeda Tarybų val
džiai organizuoti Raudoną
ją Gvardiją. Trockis viešai 
paskelbęs, kad darbininkai 
privalą generolus pagoduo- 
ti, bet tuo pačiu tarpu pats 
juos pavadinęs „darbininkų 
patarnautojais.’’ Keli žymus 
generolai tuomi įsižeidę ir 
ir atsisakę naujoj armijoj 
siūlomus jiems urėdus pri
imti;

RUSAI RUOŠIASI GINT 
PETROGRADĄ.

Petrogrado Sovietas nu
siuntė visą Raudonąją Gvar
diją prie finų rubežiaus, kad 
atremtų užpuolimą, kuri 
manoma Baltoji Gvardija 
darysianti ant Petrogrado. 
Manoma, kad su pagalba fi
nų vokiečiai nori užimti 
Petrogradą, kad tuo budu 
atėmus rusams paskutinį 
uostą prie Baltijos jūrių.

7,500,000 VYRŲ ANGLI
JOS ARMIJOJ.

Sulyg gautų čia oficialių 
skaitlinių, balandžio pra
džioj Anglijos laivyne ir ar
mijoj buvo 7,500,000 karei
vių. Iš to skaičiaus 4,530,000 
arba 60. 4 nuošimčių yra da
vusi pati Anglija. Domini
jos ir kolonijos davė 900,000 
vyrų arba 12 procentų, o 
mažoji Škotija pastatė 620,- 
000 kareivių.

VOKIETIJOS SKOLOS 
PASIDIDINO 30 KARTŲ.

BILIUS PRIEŠ IWW.
Washington.— Montanos 

senatorius Walsh ir Utah 
senatorius King įnešė bilių, 
kad IWW. unija butų už-• i.............................  ~

Kuomet karė pasibaigs,; drausta įstatymais. 
Vokietija turės 30 kartų Į Sulyg šito biliaus, kiek- 
daugiau skolų, negu ji ture-! viena organizacija, kuri 
jo pirm karės. Taip pasakė . skelbia, kad prievarta rei- T1* 1 1 MTT . • 1 1 » iv-George Bernhard, "Vossi- 
sche Zeitung” redaktorius, 
laikydamas anądien Brlvne 
prakalbą. Jisai kalbėjo apie 
aštuntąją Vokietijos karės 
paskolą.

Iki karės Vokietija turėjo 
5,000,000,000 markių skolos, 
o po karės, Bernhardo ap- 
skaitliavimu, jos skolos pa
augs iki 150,000,000,000 
markių.

Bernhardas aiškino, kad 
po karės kas metai reikėsią 
surinkti po $14,000,000,009 
markių iš mokesčių. Jis ap- 
skaitliavo, kad iš viso Vo
kietija turinti apie 400,000,- 
000,000 markių vertės turtų, 
iš kurių didelė dalis priklau
so valdžiai, ir negali būt ap- 
mokesčiuota.

kia „vykinti valdžios, visuo
menės, pramonės arba eko
nomijos permainas,” karės 
metu turi skaitytis nelega- 
liška organizacija. Senatas 
šitą bilių jau priėmė ir ati
davė jį atstovų butui. Už 
prasižengimą prieš šitą įsta
tymą, skiriama 10 metų ka
lėjimo ir $5,000 piniginės 
pabaudos.

Bilius skiria bausmę taip
gi ir už prigulėjimą prie tos 
organizacijos, už užėmmą 
joje urėdų, už vedimą jos 
propagandos ir už paranda- 
vojimą salių jos mitingams.

Londono ”Dailv Mail” ga
vo žinių, kad Vokietijos im- 
parialistai bando išnaikinti 
visus kairiuosius socialistus 
Vokietijoj. Jaunųjų socialis
tų suvažiavimas Šveicarijoj 
buvo uždraustas valdžios. 
Privatiniai socialistų susi
rinkimai likos uždrausti po 
visą Vokietiją. Valdžia kon
fiskuoja visas rašomas ma
šinėles ir spausdinamas ma
šinas.

Už vedimą agitacijos grę- 
sia mirtis. Jaunieji socia
listai, sugauti dalinant revo
liucinę literatūrą, tuojaus 
šaudomi arba kemšami kalė
jimam Žinia sako, kad tūk
stančiai socialistų partijos 
narių sėdi jau kalėjimuose. 
Dešinieji partijos nariai tuo 
tarpu patarią darbininkams 
karės metu nestreikuoti ir 
nekelti demonstracijų.

BARBARIŠKI VOKIEČIŲ 
DARBAI RUSIJOJ.

Maskva.— Barbariški vo
kiečių apsiėjimai su žmonė
mis užimtuose kraštuose ir 
nuolatinės maisto rekvizici
jos tankiai priveda prie gin
kluoto susirėmimo. Taip ve 
netoli Kijevo kaimiečiai ap
siginklavę kulkasvaidžiais 
laikėsi prieš vokiečius tris 
dienas, iki vokiečiai nenu
veikė jų su pagalba šarvuo
tų automobilių.

Minsko gubernijoj gaudo 
sveikus vyrus gatvėse ir na
muose ir siunčia juos užra
kintuose vaguonuose Vokie
tijon. Kuris bando bėgti, 
tuos šaudo. Įgąsdinti gyven
tojai pradėjo slapstytis. 
Miestų gatvės pavirto į ka
rės lauką: visur sustatyti 
kulkasvadžiai ir ginkluoti 
kareiviai.

Kapitonas Juozas Sėba, 
kuris dabar atvyko Angli- 
jon, ilgai darbavosi Rusijoj, 
organizuodamas tenai čekų 
ir slovakų armiją iš tų žmo
nių, kurie pirma tarnavo 
Austrijos kariumenėj, bet 
pateko rusų nelaisvėn. Savo 
pasikalbėjime su Associated 
Press reporteriais Seba pa
sakė:

”Kol kas musų armija Ru
sijoj da nedidelė, bet karei
viai, tarnavę Austrijos ka
riumenėj, gerai yra išlavinti 
ir gerai pažįsta priešininko 
organizaciją ir metodas.

„Būdamas kelis mėnesius 
Rusijoj aš įsitikinau, kad 
Rusija dabar yra kaip ligo
nis ir reikalauja pasilsio ir 
laiko pasitaisymui. Aš esu 
užtikrintas, kad ji vėl prisi
dės prie karės. Tik būtinai 
reikia, kad pavargusios Ru
sijos draugai nepaliktų liki
mo malonei.

”Su sąjungininkų pagal
ba, Rusiją galima butų iš
vesti vėl karėn. Reakcija 
jau prasidėjo. Darbininkų 
klesa jau pradėjo suprasti, 
kad jeigu Vokietija nebus 
sulaikyta, tai viskas bus žu
vęs. * Po visą Rusiją 
yra sovietų ir kitokių darbi
ninkų organizacijų, kurios 
nekuomet nepasiduos Vo
kietijos įtekmei.”

LENKAI ATSIĖMĖ CHOL- 
MO GUBERNIJĄ.

Kopenhagoj gauta iš Ki
jevo žinių, kad lenkai visiš
kai atsiėmę Cholmo guber
niją, kurią sulyg Lietuvos 
Brastos sutarties vokiečiai 
buvo atidavę Ukrainai. Li
kos paskirti lenkų veikėjai 
ir įkurti lenkų teismai.

VILLOS BANDITAI UŽ
MUŠĖ 30 ŽMONIŲ.

EI Pašoj, Tex., gauta ži
nių, kad Santa Cruz de Ro- 
sales, Meksikoj, Vilios ban
ditai užmušė 30 žmonių pe- 
reitoj pėtnyčioj. Žinia sako, 
kad Vilią pareikalavęs sau 
trijų jaunų merginų, 
o kada tas reikalavimas bu
vęs atmestas, jisai įsakęs sa
vo kareiviams išžudyti visus 
to kaimelio gyventojus.

Pereitos nedėlios naktį 
New Yorko restoranuose 
policija areštavo 700 moterų 
ir vyrų. Apie 60 jų užrakino, 
o kitiems liepė ant rytojaus 
ateiti į teismą. Juos nužiū
ri nedorybėse.

AREŠTAVO 160 IWW. 
NARIŲ.

Settle, Wash., pereitoj są
vaitėj policija padarė abla- 
vą ant IWW. unijos susirin
kimo vietų ir areštavo 160 
žmonių. Organizacijos kny
gos ir propagandmė litera
tūra taipgi paimta.

FRACUZAI SUŠAUDĖ 
DVI MOTERIS Už ŠNI

PINĖJIMĄ.
Iš Nantes, Francuzijos, 

pranešama, kad 6 gegužės 
tenai likos sušaudytos dvi 
moterįs, žozefina Alvarez 
ir Viktorija Faucher, kurias 
karės teismas pasmerkė mi- 
riop už šnipinėjimą.

Freeport, Me. Pereitą pa- 
nedėlį perkūnas čia užmušė 
moterį, H. Bowie, kuri sėdė
jo prie lango.

Brookline, Mass., nursė 
Emmersoniutė apskundė 
Bostono milionierių Sųuire 
ant $100,000 už sulaužymą 
prižadėjimo vesti. Ji yra 33 
metu amžiaus, o buvęs jos 
"jaunikis" — 66. 1

VALDŽIA IMA I SAVO 
RANKAS VISĄ PLIENĄ 

IR GELEŽĮ.
Iš Washingtono praneša

ma, kad valdžia nutarusi pa
imti į savo rankas visą šalies 
geležį ir plieną karės reika
lams, o kas liks nuo karės 
darbų, tas bus atiduota kito
kiems tikslams.

PERŠOVĖ TĖVĄ.
Clintone, netoli Bostono, 

16 metų amžiaus vaikas per
šovė savo tėvą, John Bear’ą. 
Vaikas areštuotas, o tėvas 
guli ligonbuty. Tos tragedi
jos priežastis buvo vaiko 
akiniai,, kuriuos tėvas sude
gino. Nesutikimas tarp tė
vo ir vaiko prasidėjęs jau 
kelios dienos tam atgal. Ir 
kada aną vakarą vaikas pa
rėjo namo „apsisportavęs” 
su nosiniais akiniais, tėvas 
nutraukė jam tuos akinius 
nuo nosies ir įmetė pečiun. 
Ant rytojaus vaikas nuėjo 
darban, bet nuo pietų darbą 
pametė ir nuėjęs krautuvėn 
nusipirko septynių šūvių 
revolverį. Apsigiklavęs jis 
parėjo namo ir laukė prie 
vartų pasislėpęs, pakol tė
vas pareis iš darbo. Ir kaip 
tik senis pasirodė, vaikas 
atidarė ugnį. Jis paleido 
penkis šuvius; du patronai 
neišdegė. Dvi kulipkos pra
mušė tėvui švarko petį, o 
trečia įstrigo į sprandą. Su
žeidęs tėvą, vaikas nubėgo 
pas kaimynus ir užtelefona- 
vo apie tai policijai, paaiš
kindamas, kad jis lauksiąs, 
pakol atvažiuos jį paimti.

Buffaloj vienoj dirbtuvėj 
ištiko pereitą panedėlį gais
ras. Apie 15 darbininkų li
kos labai apdeginta.

Teutonai areštavo ministe- 
rius ir įsteigė Kijeve karišką 

valdžią.
Vokiečiai išvaikė Ukrai

nos Radą, areštavo visus 
ministerius, o Ukrainos sos
tinėj Kijeve įsteigė karišką 
valdžią. Apie tai praneša
ma oficialiai iš Berlyno. Vo
kiečiai sako, kad Ukrainos 
valdžia buvusi persilpna 
tvarkai palaikyti. Tam a- 
reštuotų Ukrainos valdinin
kų yra ir karės ministeris.

AUSTRIJA IŠVAIKĖ PAR- 
LIAMENTĄ.

Durtuvais uždrausta susi
rinkti žmonių atstovams.
Austrijos valdžia pereitoj 

sąvaitėj išvaikė parliamen- 
tą ir Jaugiau susirinkti už
draudė durtuvais. Parlia 
mentas buvo išvaikytas dėl 
to, kad žmonių atstovai bu 
vo pradėję labai aštriai kri 
tikuoti valdžią. Tas reiškia 
kad tarp valdžios ir žmonii 
atstovi! sutikimo jau nėra 
kad tarp jų prasidėjo jau 
atvira kova.

Londone gauta iš Tokijo 
žinių, kad Irkutske rusi 
valdžia areštavo japonų vi 
cekonsulį ir vienos japoni 
draugijos prezidentą. Jiedi 
suimti kaipo šnipai.

Iš Washingtono praneša 
ma, kad pereitoj sąvaitė 
Persijos šachas mušė tele 
gramą, kad jam duotų u; 
$100,000 bondsų. Jo prašv 
mas tuojaus buvo išpildytas



APŽVALGA I D
KLERIKALŲ PARSIDA

VIMĄ VISI tlNĄ,
K. Pilėnas, kuris tarnau

ja Anglijos valdžiai, rašo 
"Ateityje”, kad apie lietu
vių kunigų parsidavimą vo
kiečių valdžiai ir sąjungi- 
kai jau žiną. Jis sako:

"Aš vienur buvau pasakęs, 
kad Vilniaus Lietuvių Taryba 
pataikauja kaizeriui, trokšda
ma pasipelnyti visokių malo
nių 'bažnyčiai šventai.’ Tai ką 
aš sakiau, savo žygiais jau 
patvirtino vyskupas Karevi
čius.”
"Augščiausios Tarybos 

Delegacija” Šveicarijoj e- 
santi tos vilniškės tarybos 
šaka ir ją taip-pat valdą 
klerikalų klapčiukai, kaip 
antai Gabrys ir kiti. Tos 
"delegacijos” atstovu Ame
rikoje esąs Bielskis, kuris 
vadina save ”daktaru.”

Pilėnas sako:
"Gal tik vieniems lietuviams 

tas buvo neaišku, bet alijantų 
valdžių atstovams tas buvo 
aišku jau tada, kada ’Augš- 
čiausioji’ Taryba Įgijo savo 
vardą ir tapo kaizerio užgirta.

"Aš tai paskelbiu viešai to
dėl, kad kartais kunigai 
Bielskis neĮsivaizdintų, 
niekas tų sorkių tikroje 
soje nėra matęs.”

ir p. 
kad 

švie-

"SOCIALISTAI KALU "
Chicagos špitolninkų or

ganas "Draugas” padarė 
naują atradimą. Jisai su
sekė, jog socialistai kalti už 
dabartinę reakciją. Jis sa
ko:

”Antai Grand Rapids, Mich. 
už dviejų socialistų darbus, po
licija areštavo 13 Lietuvos Sū
nų draugijos narių ir aplankė 
apie 100 lietuviškų šeimynų. 
Jau lietuvių vardas tenai su
terštas. Jau tenai valdžia lie
tuvius laikys nuoiat ant akies. 
O kas tą padarė? Musų soci
alistai. Nemalonus ir skaudus 
lietuviams apsireiškimas. At
sižvelgiant Į dabartinį svarbų 
momentą mums lietuviams ka
talikams pirmutiniu reikalu 
turi buri: apsižiūrėti apie sa 
ve, pažiūrėti Į musų draugijas 
ir radus 'veikėją’ su raudona 
nose ir raudonu kaklaraiščiu, 
be atidėliojimo vyti iš savo 
tarpo.’’
Šita "Draugo” pasaka yra 

labai žiopla.
Vienas dalykas, jo redak

toriaus Branduko nosis yra 
daug raudonesnė, negu ko
kio nors socialisto nosis ar 
kaklaraištis.

Antras dalykas, kratas 
dabar daro ir žmones areš
tuoja ne socialistų valdžia, 
bet demokratų ir republiko- 
nų, už kuriuos "Draugas" 
per paskutinius rinkimus 
taip karštai agitavo.

Taigi jisai niekus pliauš
kia, kad čia socialistai kalti.
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TAUTININKAI SKILA.
Tautininkų partijoj, arba 

taip vadinamoj "vidurinėj 
srovėj”, senai jau galima 
buvo pastebėti dvi srovi: 
pažangią ir atžagareivišką. 
Primają srovę atstovavo 
"Ateitis,” "Amerikos Lie
tuvis” ir, galima sakyt, "Tė
vynė,” o antrąją — ’’Vieny
bė Lietuvninkų" .ir "Lietu
va."

Atžagareiviai tautininkai 
visuomet traukė klerikalų 
pusėn, pažangieji gi buvo 
palinkę daugiau prie socia
listų.

Klerikalų seimas New- 
Yorke padarė da didesnę 
spragą musų tautininkuose. 
Dešinysis jų sparnas nuėjo 
su klerikalais, kairysis gi 
seimui nepritarė ir dagi 
protestavo prieš jį.

Dabar santikiai tarp tų 
dviejų frakcijų pasidarė jau 
taip įtempti, kad skilimas 
darosi neišvengiamas.

—
SROVIŲ KOVOJ MATO 

SVEIKĄ APSIREIŠKIMĄ.
Vienam klerikalų laikraš

ty tilpo gana įdomus straip
snis apie lietuvių srovių ko
vą. Kuomet daugelis į tas 
peštynes žiuri kaipo į "ne
subrendimo” ir "nekultū
ringumo" žymę, tai to 
straipsnio autorius, tūlas J. 
Š-as, mato jose labai džiugi
nantį apsireiškimą. Pergy
venamas dabar musų srovių 
imtynes jisai vadina "kriti
kos gadyne” ir rašo:

”..J<ritika yra musų visų 
dienų duona. Laikraštija kri
tika šnibžda. Tiesa sakant, 
laikraštija kritika ir minta. 
Imkime editorialus, straips
nius. Jie ’ėda’, ’piauna.’ Ko
respondencijos — tas pat. Tai 
vakarą išpeikia, tai prakalbas 
į niekus verčia, tas gerai ką 
padarė, tik... tik tas ir tai ne
gerai. Galvos akėjama, nuga
ros ariama. Apie trukumus il
gomis tiradomis giedama. De
struktyviai peikiama, kon
struktyviai kalbama. Kritika 
dienraštyje, kritika savaitraš
ty j e .nestok a jos nė vienam laik 
rašty. Net fikcija palinkusi i 
agitatyvius kritikavimus, po
lemikas, pašiepimus partijų 
srytyje. Pastarųjų laikų lei
diniai, brošiūros tuo pačiu atsi
duoda. Kritika iš ryto, 'pamok
slas* vidudienyj, išbarimai 
lopšinę dainą atstoja. O insi
nuacijų, minties falsifikacijos, 
kvailo iškraipymo, idiotišku
mo, kartais sumanaus, kar- 

‘ tais pikto juoko! O visa tai 
persisunkę ta mintimi, kati 
priešingų idealų išpažintoj us 
ir pačius idealus į nieką paver
tus.”

Šitaip lietuvių "kritikos 
gadynę” apibudinęs, jis sa
ko:

"Silpnesnio padaro žmogiu
kui, ramaus budo, visa tai 
baisu atrodyti turėtų, nepa
geidaujamu. Bet tvirtesnių 
nervų žmogui ir prie gyvenimo’ 
kovų pripratusiam, tokia kri
tikos gadynė labai sveika atro
dyti turi. Džiuginantis ir tas 
faktas yra, kad kova eina ne as 
meniškumų mažame ratelyje, 
bet augštame idėjų pasaulyje. 
Kaip kas ką nori apie Darviną 
ir jo 'kovos už būvį’ teoriją 
manyti gali, bet žmonių gyve
nime kova už būvį idėjų sryty
je ryškiausia apsireiškia. Kas 
už principus nekovoja, tas jų 
neturi. Reik turėti idealų, kad 
partijas, sroves ir neišvengia
mą tarp jų kovą sudarius. Pas 
mus ne žmonės, ne vadai, bet 
idėjos kovoja, žmonės tik idė
jų kovos įrankiais yra. 
idėjų kovos 
Versalio pobūdžio — nėra, ten 
apsireiškia tas stovis, apie ku
rį aplamai sakoma ’žemas.’ ”

Reikia pripažinti, kad ta
me yra daug tiesos. Ir rei
kia stebėtis, kad toks 
straipsnis galėjo tilpti kle
rikalų organe.

i

Kur 
platesnio, uni-
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AR BUS PO KARĖS 
DAUGPATYSTĖ?

Milionai jaunų vyru kri
to Europos karės laukuose 
ir da milionai gali kristi. 
Atliks milionai moterų, ku
rios neturės už ko tekėti. 
Todėl pradedama jau kalbė
ti, kad po karės Europoj i 
busianti įvesta daugpatystė. 
Laikraščiai rašo, kad mor
monai jau pradeda savo pro
pagandą 'tenai varyti. Vo
kietijoj jau ir kaikurie mok
slininkai, kaip antai pro f. 
Ehrenfels, pradedą agituo
ti, kad reikią įvesti naują 
dorą, tai yra tokią dorą, ku
ri reikalautų daugpatystės.

Taigi gal būt susilauksi
me tokių laikų, kad gyven
ti su viena moteriške bus 
jau "griekas" ir priešinga 
dorai—būtinai reikės turėti 
kelias pačias!

MOKINA KATALIKIŠKĄ 
LAIKRAŠTI DOROS.

Nesenai "Laisvė” išspaus
dino Kapsuko laišką, kur 
buvo pasakyta, kad Rusijoj 
socialistai dabar iškilo į gy
venimo viršūnes.

Katalikiškasai "Draugas*’ 
tą laišką perspausdino ir ra
šo:

"Džiaugiasi ciciliko šmotas 
Tik kas žin ar ilgam tas džiau
gsmas.”

Pasipiktinusios tokia ne
kultūringa katalikiško laik
raščio kalba, "Naujienos” 
duoda jam šitokį pamokini
mą:

” ’Ciciliko šmotas’ — tai tur
but, 'Draugo’ supratimu, skam
ba labai gražiai, dorai, krikš
čioniškai ir katalikiškai.

"Bet tame pačiame ’Draugo’ 
numeryje, ant pirmo puslapio, 
riebiomis raidėmis išspaus
dinta toks sielą perveriantis 
šauksmas:

”Bet 'Draugui’ trūksta ka
pitalo. O be pakankamo ka
pitalo — dienraščio tvirtai 
nepastatysi...
”Kad dabar taip kas-nors 

imtų ir pasakytų apie tai: 
'Stena klerikalo šmotas, kad 
jisai greičiaus nustenėtų!’ ;Ai 
tai butų ’Draugo’ nuomone, 
taip-pat gražu, dora, krikšeio 
niška ir katalikiška?”

"ATEITIS” VIRTO 
"SANDARA.”

Tautininkų partija' San
dara nupirko So. Bostone 
”Ateitį” ir perkrikštijo ją i 
"Sandarą.”- Paskutiniame 
to laikraščio numeryje San
daros pirmininkas p. S. E 
Vitaitis praneša, kad—

"nuo 22 d. balandžio š. m. 
'Ateitis’ skaitosi Sandaros nuo
savybe, todėl prie laikraščio 
tuojaus reikalinga redakto 
rius ir administratorius. Bet 
kadangi sutartis tarpe ’Atei 
ties’ Kooperatyvės Bendrovė 
ir Sandaros bus legališka tik 
tuomet, jeigu Sandara iki 3( 
d. gegužės Įmokės 'Ateities 
Koop. B-vei tam tikrą 
pinigu, ir kadangi
ant kiek sandariečiai prijauf 
šitam svarbiam ir

sumą 
nežinant

būtinam 
reikalui, tad negalime'samdyt 
nei reikalingi darbininkai prie 
laikraščio. Todėl aš Įgaliojau 
laikinai, iki nepaaiškės dalykai 
galutinai, redaktorium p. J 
Strimaiti, o administrato
rium p. K. Jurgeliuną.”

Vadinasi, "Ateitis” buvo 
nupirkta be sandariečių pri
tarimo ir da nežinia, ar jie 
"šitam svarbiam ir būtinam 
rikalui” pritars. Mes girdė
jome, kad "Vienybės Lie
tuvninkų” štabas kelia prieš 
tai skandalą. Brooklvno 
tautininkai norį savo 
rasti Sandarai Įpiršti.

laik-

AMERIKOJ IR BITĖS 
DAUGIAU IšNAUDO- 

, JAMOS.
Gavome iš Michigano vie

ną numerį "Amerikos Ūki
ninko,” kurį leidžia kažin 
kokie nepasirašę žmonės ar 
žmogus. Tarp kitų dalykų 
Įdėtas tenai straipsnelis a- 
pie tai, kaip Amerikoj iš
naudojamos bitės.

"Bitininkai — rašo ”Ameri 
kos Ūkininkas’’—išimdami ko
rius su medum, medų su maši
na ištraukia, o korius vėl sude
da į avilį, kad bitėms nereikė
tų būdavot korius, bet tik ne
ša medų į gatavą. Kitas daly
kas. Paima vaško, nulieja su 
mašina ploną lentutę ir ant tos 
būna iškarbuota korių didu
mas; kad bitė iškarto pabaigė 
korį, Į kurį skubiai neša medų, 
tokiu budu prireikia bitei dirbt 
daugiau. Musų šalyj (Lietu
voj) tai kiek bitės loska, tiek 
per vasarą prineša medaus, 
tiek bitininkas užganėdintas. 
Jis vieną kartą iš vasaros ima 
medų, o jeigu to mažai randa 
tai ir to jam užtenka, čia -gi 
(Amerikoj) jau kitaip. Čia 
bitininkas ima medų tris ir ke
turis kartus per vasarą. Pilnus 
išima, tuščius atiduoda, o bitu
kė, matydama tuščią korį, sku-

biai neša, nes mano, kad reikės 
žiemai maisto.”
Taigi pasirodo, kad indu- nentams prirodyt ir parei- 

strinė Amerika moka kalaut prižadėtų jų $100. 
daugiau išnaudoti netik1 
darbininkus, o ir bites.

KODĖL JIEMS TO 
NEPRIRODYT?

Kelios dienos atgal Nor- 
woode (Mass.) įvyko socia
listų diskusijos su katali
kais. Kaip korespondentai 
praneša, katalikai pasiūlę 
socialistams $100. jei šie pri- 
rodys, kad katalikų bažny
čia nukankino Koperniką. 
Galilėjų ir Bruno. Prirody
mui katalikai davę socialis
tams mėnesi laiko. Taip 
bent rašo "Darbininko” ko
respondentas.

Jeigu tai tiesa, tai abiejų 
pusių diskusantai turėjo 
būt neapsišvietę žmonės. 
Jeigu katalikai butų buvę 
nors kiek susipažinę su sa
vo bažnyčios istorija, tai už 
prirodymą tokių dalykų jie 
nebūtų $100 pasiūlę; iš ki
tos gi pusės, jeigu socialis
tai butų buvę daugiau apsi
skaitę, jie butų galėję ten 
pat katalikams faktus pa
rodyt ir tuojaus pareikalau
ti šimto dolerių.

Tiesa, Kopernikas nebu
vo nukankintas. Ir pakėii- 
nas diskusijose tokio klau
simo dar sykį parodo, kad 
diskusantai patįs nežinojo, 
apie ką jie kalbėjo. Bet kad 
Galilėjus mirė katalikų baž
nyčios persekiojamas, kad 
Bruno buvo gyvas ant lau
žo sudegintas, tai yra isto
rijos faktai, kurių nedrįsta 
ižginčyt nei pačių katalikų 
autoritetai.

Štai prieš mus guli III-čias 
tomas "The Catholic Ency- 
^lopedia.” Tai ne kokių "be
dievių,” ne socialistų raštas, 
a pačių katalikų informaci
nis ir autoritetingas veika
las, išleistas Kolumbo Vyčių 
■r užgirtas kardinolo Far- 
iey. Ir ve kas šitam veikale 
rašoma ant 17-to puslapio 
apie Giordaną Bruno:

"Praleidęs tūlą laiką Frank- 
forte prie literatiško darbo, ji
sai 1591 metuose nuvyko Ve 
necijon kviečiamas tenais Mo- 
cenigo, kuris sakėsi Įdomaująs 
jo mokinimu apie lavinimą at 
minties.” "Mocenigo išdavė ji 
Inkvizicijai. Bruno buvo su
imtas ir pastatytas prieš Vene 
cijos inkvizitorių teismą, jis 
rėmėsi 'dvilinkos tiesos’ prin
cipu, sakydamas, jog tas ydas, 
už kurias ji kaltina, jisai da 
ręs 'kaipo filozofas, o ne kaipc 
teisingas krikščionis’...” "čia 
Įsimaišė Romos Inkvizicija ii 
pareikalavo jo ištrėmimo. Kiek 
pasvyravus, Venecijos vyriau 
svbė sutiko ir 1593 metų va
sario mėnesy Bruno buvo nu
siųstas i Romą ir per 6 me
tus ištaikytas Inkvizicijos ka 
Įėjime.” ”1599 metų pavasary 
teismas prasidėjo prieš Romos 
Inkvizicijos komisiją... ir jis 
buvo galutinai nuteistas... ii 
ant Campo dei Fiori Romoj 
ant laužo sudegintas (17 va
sario).”

Toliaus dar seka toks pa
aiškinimas:

"Bruno buvo pasmerktas ne 
už tai. kad jis gynė astronomi
joj Koperniko systemą... bet 
už jo teologiškas klaidas, tarp 
kurių būva sekančios: kad 
Kristus nebuvo Dievas, o pa
prastas išsilavinęs magikas; 
kad šventoji Dvasia yra dva
sios pasaulio; kad Velnias bus 
išganytas ir tt.”

Taip rašo pačių katalikų 
enciklopedija. Lžginčyt ši
to negali netik Norvvoodo 
parapijonįs, bet nei jų kuni
gas, ne^ šita enciklopedija 
užtvirtinta kardinolo. Taigi 
Bruno sudeginimas yra 
prirodytas.

Apie Galilėjų telpa šiame 
"Keleivio” numeryje atski
ras straipsnys. Nors Gali
lėjus nebuvo sudegintas, bet 
buvo taip pat inkvizicijos 
persekiojamas .ir pirmlaiko 
iš šio svieto išvarytas.

Norwoodo socialistai len
gvai gali visa tai savo opo-

Savo keliu Norwoodo dis
kusijos turėtų būt musų so
cialistams pasarga, kad 
jiems reikia daugiau švle> 
tis. •

Dabar musų draugai pa
skendę tuščiuose ginčuose, 
o apie lavinimąsi nejjagalvo- 
ja. Jie "kritikuoja” "Ke
leivį,” rašo rezoliucijas prieš 
Liet. Darbininkų Tarybą, o 
kada prisieina stoti su savo 
priešininkais i diskusijas, 
:ai tankiai ir paprastų para- 
pijonų negali sukritikuoti.

Taip neturėtų būt. Socia
listas privalo būt taip išsi
lavinęs, kad atsistojęs j dis
kusijas stipriausi savo prie
šininką turėtu i skutus su
kirsti!
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JIEMS NEĮTIKSI.
Musų Sąjungos viršinin

kai, tai tokie žmonės, ku
riems "privatiški laikraš
čiai” jokiu budu negali įtik
ti. Sąjungos sekretorius iš
siuntinėjo andai spausdin
tus paaiškinimus, kodėl Są
junga atsisakė dalyvauti 
klerikalų sumanytame sei
me. ”Naujienos” tuos lape
lius pakritikavo, kad jie ne
tinkamai parašyti, na ir, ži
noma, užsitraukė didelę 
philadelphiečių rūstybę 
"Keleivis" išspausdino tą 
paaiškinimą veik ištisai be 
jokių nuo savęs pridėčkų— 
ir vėl blogai. "Keleivis” pa
sielgęs tiesiog "nedailiai,” 
sako Sąjungos centras tre
ciam "Apžvalgos” numery. 
Girdi:

” 'Keleivio’ redakcija kai-ka- 
da mėgsta pasposauti. Ji nese
kė 'Naujienų’ keliu, patalpino 
LSS. sekretoriaus paaiškinimą 
—kodėl socialistai atsisakė da
lyvauti ’visuotinam’ seime. Te
čiaus tą atsakymą sudarkė, 
daug reikalingų vietų išmetė ir 
net prie to neprisipažino! Taip 
daryti, tai nelabai dailu.”

"Sudarkė ir neprisipaži
no!” Kaip tai nedailu išro
do!

Bet ar gi ištiesų taip 
vo? Ištiesų "Keleivio” 
dakcija tik išleido iš to 
aiškinimo kelias vietas, kur 
buvo kalbama apie valdžios 
politiką, apie kariaujančių 
valstybių imperializmą ir 
panašius dalykus. Šitie da- 
’vkai su New Yorko seimu 
nieko bendra neturėjo, o de
dant juos į laikraštį visą pa
aiškinimą butų reikėję vers
ti anglų kalbon. Neturėda
mi laiko vertimui, o norėda
mi paaiškinimą išspausdin
ti, mes tas vietas ir išleidom. 
Tas paaiškinimo nei kiek 
nesudarkė; priešingai, ne
reikalingus dalykus išlei
dus, paaiškinimas pasidarė 
da aiškesnis.

j
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Tūlas Weir apskundė pa 
mokslininką Billy Sunday 
ant $100,000 už sulaužymą 
kontrakto. Weir sako pa
rašęs tam ”Dievo įkvėp
tam” evangelistui daug pa
mokslų ir vieną knygą, ku
rią Rillv Sunday išleidęs 
kaipo savo plunksnos veika
lą ir per savo prakalbas ją 
pardavinėjęs, o už darbą 
rašytojui neatlyginęs.

Tūli y oungston iečiai pa
geidauja vyčių kuopos. Gir 
dint, kad vjtės pradeda 
kiaušinius dėti,gal ir butų iš 
tos kuopos visuomenei nau
dos.

Connecticut valstijoj likos 
išmesta iš mokyklų vokie
čių kalba.

FOOD 

MELVIN 
THE

Darbo dienos klausimas
dienos trumpinimui, tai jų 
reikalas. Darbininkai neįti
kino kapitalistų, kad į 8 va
landas jie daugiau padary
sią darbo negu į 10 valandų. 
Darbininkai įtikino kapita
listus tik tame, kad jie tik
rai pasiryžo 8-nių valandų 
dieną iškovot, visai nepai
sydami, ar darbo bus atlikta 
daugiau, ar mažiau. Jei dar
bininkas tokį argumentą 
vartoja, tai jis veidmainiau
ja, nuduodamas, buk jis 
reikalaująs trumpesnės dar
bo dienos dėl kapitalisto la
bo. Tečiaus kapitalisto 
darbininkas niekad ir nepri- 
gavo. Kapitalistas tokiems 
argumentams niekad neti
kėjo ir netikės. Jeigu dar
bininkai jį privertė sutrum
pinti darbo valandas, tai ji
sai atsiima ”savo” kitokiu 
budu: jisai daugiau įtempia 
darbą ir pagreitina mašine
rija.

Darbo dienos ilgumas vi
suomet buvo amžinu kovos 
kaulu tarp kapitalistų ir 
darbininkų ir, pakol kapita
listiška tvarka neišnyks, vi
suomet bus.

Ar gali darbininkas daugiau 
padaryt į 6 valandas, 

negu į 8?
Nesenai laikraščiai rašė, 

kad Anglijos lordas Lever- 
hulme, sakydamas Birming- 
hamo fabrikantams prakal
bą, agitavęs už įvedimą dar
bininkams 6-šių valandų 
darbo dienos, ir prie to da 
su padidinta alga. Šitas po
nas aiškinęs, kad darbinin
kai, dirbdami po šešias va
landas į dieną, padarysią 
daugiau tavorų.

Kaipgi jo lordiška didybė 
tatai žino? Iš patyrimo, 
fiordas Ijeverhulme, mat, 
nėra prigimtas aristokrati
jos narys. Jis yra visai nau
jas "tvarinys.” Sulyg užsi
ėmimo, jis yra muilo fabri
kantas. Taigi susirinkę jo 
prakalbos klausytis biznie
riai negalėjo sakyti, kad jis 
vra aidoblistas, ar kitas 
koks neištikimas pilietis. Jis 
vra taip jau praktiškas biz
nierius, kaip ir jie visi, ir 
savo biznyje turis labai ge
rą pasisekimą, nors šešių 
valandų jo dirbtuvėj da nie
kas nedirba.

Visos tos pasakos apie 
darbo ilgumą yra gana juo
kingos. Trįs gentkartės at
gal tokie Leverhulmai tvir
tino, kad darbininkas gali 
daugiau padaryti į 12 va
landų, negu į 14. Kuomet 
buvo įvykinta 12-kos valan- 
lų diena, tai Leverhulmai 
pradėjo aiškinti, kad į 10 
valandų galima daugiau pa
daryt, negu į 12. Dvylikos 
valandų šalininkai Anglijoj 
:uomet pasisamdė iš Man
česterio universiteto pro
fesorių. kad tas prirodytų, 
jog darbo dienos sutrumpi- 
nimasužmuštų visą Anglijos 
pramonę, nes visas pelnas 
pasidarąs paskutinėj valan
doj. Ir profesorius skaitli
nėmis prirodė, kad ištiesų 
taip yra, kaip fabrikantai 
;ako. Bet Karolius Marksas 
tuomet paėmė tas skaitlines 
ir parodė jiems visai ką ki
ta. Ir galų gale darbinin
kai gavo 10 valandų darbo 
iieną. Paskui atsirado uni
jos ir pradėjo reikalauti S 
valandų darbo dienos, taip 
oat argumentuodamos, kad 
i 8 valandas darbininkas ga
lįs daugiau darbo atlikti, 
negu f 10 valandų. O dabar 
ateina lordas Leverhulme ir 
praneša, kad į šešias valan
das žmogus galįs da dau
giau padaryti, negu į aštua- 
rrias.

Jeigu kapitalizmas galėtų 
da vieną gentkartę prasi
tęsti—ko jisai, žinoma, ne
gali—tai mes galėtume su
silaukti Leverhulmo, kuris 
pasakytų mums, kad į ke
turias valandas žmogus gali 
padaryt daugiau darbo, ne
gu į 6; o da vėliau rasit ga
lima butų prirodyt, kad į 
dvi valandas da daugiau pa
sidaro negu į 4. Tiesa, tūli 
radikalai, kaip antai d-ras 
Hertzka, "Laisvoji Šalis” 
veikalo autorius, ir dabar 
jau tikrina, kad prie racio- 
nalės visuomenės tvarkos 
užtektų visiems dirbti tik pp 
dvi valandi į dieną; bet tai, 
žinoma, netoks valandų 
trumpinimas, apie kokį kai- Bostone nesenai buvo gana 
ba kapitalistiški LeverhuI- švarus ir pažangus dienraš- 
mai.

Yra grynas faktas, kad 
visose šitose kalbose 
daug nonsenso. Niekas 
gali prirodyt, kad žmogus 
gali atlikti daugiau darbo į 
10 valandų negu į 12, į 8 ne
gu į 10, į 6 negu į 8. Kapita-' 
listai niekad šitai nesamo-j ,
nei netikėjo. Jie "pripažino”; tai laikraštinio trusto orga- 
12-kos, 10-ties ir 8-nių va-;nai.
landų dienas tik dėlto, kad — ---—■■■■- ■ —
jie buvo prie to priversti. I Coloradoj, Denvero apie- 
Mulkinti žmonėms akis, buk j linkėj, pereitoj sąvaitėj pri- 
jie visuomet pritarią darbo snigo 5 colius sniego.

Markso mokslas 
pildosi.

Marksas pasakė, kad kon
kurencijos išvengimui stam
besni pramonininkai steng
sis išnaikinti mažesniuosius, 
o kada liks tik kelios stam
bios kompanijos, jos susivie
nys į vieną trustą, taip kad 
visa pramonė praktinai bus 
kontroliuojama vienos fir
mos.

Kuomet Marksas taip aiš
kino, trustų da nebuvo ir 
daugelis jam nenorėjo tikė
ti. Bet praėjo apie 50 metų 
ir Markso mokslas pradėjo 
pildytis. Amerikoj šiandien 
veik viską valdo jau trustai. 
Čia turime jau mėsos trus
tą, pieno trustą, cukraus 
trustą, tabako trustą, plieno 
trustą ir begalę kitokių 
trustų. Galų gale pradėjo 
tvertis jau laikraščių trus- 
tas. Stambesni laikraščiai 
nuperka mažesniuosius ir 
tokiu budu prašalina sau iš 
kelio konkurentus. Laikraš
čių skaičius Amerikoj todėl 
eina kas sykis mažyn ir ma
žyn.

Paimkime didžiulį Chica
gos miestą. Buvo laikas, ka
da tenai ėjo daugybė rytinių 
laikraščių. Buvo tenai "In- 
ter-Oceon,” "Times,” ”Chro- 
nicle,” "Record,” "Herald” 
ir da keliatas. Dabar gi Chi
cagoj liko tik du rytiniai 
anglų dienraščiai: stambio
sios buržuazijos "Tribūne” 
ir Hearsto ”Examiner.” Vi
si kiti likos jau išnaikinti. 
"Herald” nupirko anuomet 
"Recordą,” o dabar Hears- 
tas nupirko ir patį "Heral- 
dą.” Ir bematant trijų laik- 
rašių vietą užima vienas. Ir 
tai atsitiko lygiai prieš ap- 
vaikščiojimą Karoliaus 
Markso 100-metų sukaktu
vių, lyg ir patvirtinimui, 
kaip teisingas buvo jo moks
las apie kapitalo koncentra
ciją.

Kas darosi Chicagoj, tas 
darosi ir kituose miestuose.

per-
ne-

tiš "Boston Joumal.” Atža- 
gareiviškai buržuazijai jis 
nepatiko ir šiandien jo jau 
nėra. Jis likos nupirktas ir 
sujungtas su atžagareiviš- 
ku laikraščiu.

Galų-gale prieis prie to, 
kad visi smulkesni laikraš- 

Ičiai liks išnaikinti, liks tik-
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Km nieke neveikia 
To niekas nepeikia AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS

WORCESTER, MASS. 
LSS. 40 kuopos ir jos choro 

koncertas.
Balandžio 21 d. čia buvo 

A. O. H. svetainėje Lietuviu 
socialistų vietinės kuopos 
ir tos kuopos choro bendrai 
surengtas šių metų žiemos 
sezonui užbaigti koncertas.

Kad skaitytojas galėtų 
gauti nuovoką apie tą kon
certą, geriausiai perskaity
ti jo programą, kuri čia pa
duodu, kiek galint be ilgų 
aiškinimų.

LSS. 40 kp. choro vedėjo 
p. J. Dirvelio orkestrai atida 
rius koncertą, LSS. 40 kuo
pos choras sudainavo: L. E- 
remino kompozicijos „Ura,” 
M. Petrausko komp. ”Mar- 
salietę” ir L. Eremino kom- 
poz. "Pavasaris”. Montellos 
žvaigždutė-solistė, p-lė Put
vinskaitė 9olo-soprano su
dainavo M. Petrausko kom
pozicijos „Naujoji Gadynė’’ 
ir L. Denza komp. „Jeigu 
man myli”. Dirvelio orkest
rą sugrajino C. J. Robert- 
so komp. „Light Cavalry.” 
Gerb. Borowski klernetu so
lo sugrajino G. Rossini 
kompoziciją ”Cujus Ani- 
mam” ir korneto solo „Sil
ver treads among the gold.” 
Brooklyno solistas basso 
gerb. J. Butėnas sudainavo: 
Gaunot kompozicijos „Ka
me irklucrt,” ir G. Verdi 
komp. „Ernani Infelice.” 
Nauja Worcesterio žvaigž
dutė solistė, p-lė L. A vietė- 
naitė soprano sudainavo 
rusų kalboj K. Schindlerid 
komp. „Matuška Golubuš- 
ka” ir francuzų kalboj iš o- 
peros „Mignon,” Thomaso 
komp. „Connais tu le pays.” 
LSS. 40 kuopos choras su
dainavo M. Petrausko kom
pozicijos „Oi tu jieva jievu- x 99 ze.

Po trumpai pertraukai ir 
po orkestros maršui ”0ur 
Director,” p. Borowski 
smuiką solo sugrajino iš 
Cavaleria Rusticana Įnter- 
mezzo Sintcnica. Merginų 
choras sudainavo M. Pet
rausko komp. „Išginiau jau
čius” ir „Viltis,” p-lė Put
vinskaitė—G. Verdi komp. 
„Tacia la notte” ir M. Pet
rausko komp. „Pasakyk 
Lietuva Mylimoji.’’ Orkest 
ra sugrajino iš Wagnerio 
komp. „Evening Star” ir 
Thomaso „Mignon Overtu- 
re.” Gerb. J. Butėnas iš Mo- 
niuškos komp. „Vakarinė 
daina” ir G. Verdi komp. 
„Liman Boccanera.” P-lė 
Avietėnaitė soprano solo su
dainavo iš V. Kudirkos 
komp. „Kur upelis teka.” 
Vyrų choras iš L. Eremino 
komp. „Palaukėj, palankėj,” 
o iš Webero komp. „Saule
le tek” ir Šimkaus komp. 
„Bijūnėlis”

pasišventimui gerb. J. Dir-l Bet da tų pamokslininkų 
velio, vvorcesteriecių choras. neužteko. Trečias pasirodė 
likosi pastatytas ant augšto'irgi pagarsėjęs „oratorius,” 
laipsnio sumokslumo ir bal-1 išmanantis tiek, kad tarp • V 1 • 1 • w • * — • • « - •sų isdirbimo žvilgsniu.

Koncertas pavyko visais 
atžvilgiais gana puikiai. 
Nors oras tą dieną buvo la
bai prastas, lietus neleido 
nei išlįst iš po pastogės, 
žmonių tečiaus susirinko la-

[žolyno ir žemčiūgo skirtu- 
'mo da nėra pastebėjęs; jis 
paprastai iš žolelių ir žem
čiūgų vainikėlį pina. Šitoks 
tai „pamokslininkas” čionai 
ėmėsi už aiškinimo dabarti
nio Rusijos padėjimo ir už

TORONTO, CANADA.
Torontas yra vienas iš 

Kanados didmiesčių, bet a- 
pie jj retai tegalima patė- 
myti lietuviškuose laikraš
čiuose. Miestas guli labai

sudainuota 
maišytais choro balsais.

Nekalbant apie tai, kad 
kaip solistai, taip ir chorai 
triukšmingais publikos ap
lodismentais buvo po kelis 
kartus atgal ant pagrindų 
išsaukti atkartoti sayo ža- 
vėjančias dainas bei muziką, 
iš paminėto programo skai
tytojas gali jau spręsti, kad 
tai buvo pas lietuvius da ne
paprastas koncertas. Gali
ma drąsiai sakyti, kad mu
su lietuvių dailė jau gali ly
gintis su by vienos tautos 
daile.

Butėnas, beabejo, yra mu
sų didžiu dainininku, p-lė 
Putvinskaitė — žavėjanti 
lakštutė, bet ir mes vvorces- 
teriečiai galime pasigirti 
turi savas vyturėlės, būtent, 
p-lęJablonskaitę irp-lę A- 
vietėnaitę. Be to Worceste- 
rio lietuvių socialistų choras 
yra didžiausiu choru, netik 
tarpe šios apielinkės lietu
vių, bet ir tarpe kitų tautų 
chorų. Pasidėkavojus ne* 
nuoalsiam ir energingam

bai daug. Negana to, vieti- : kntikavimo bolševikų. Gal 
nis musų juodvarnis ir šiuo' ^sai P- Adomavičius So. 
kartu visokiais budais sten-1 Bostono kazimiennės drau- 
gėsi rengiamam koncertui' 
pakenkti, kitaip negalėda
mas, prigrasino parapijomis 
„neduosiąs išrišimo,’’ kas 
koncenrtan nueis. Bet ma- I 
tvt, žmonės jau nelabai bijo
si tų surišimų, žinodami, 
kad tėvelis ris viena laikyt 
iuos nori amžinoj vergijoj, o 
jo rūstybę už nepaklausimą 
’abai lengva prašalinti, pa
rodžius popierinę. Gi atsi
lankę Į tokius koncertus,i 
kaip socialistai surengia, 
žmonės išsineša nemaža 
dvasinės sau naudos. Malo
nus įspūdžiai atgaivina bū
vio kovos sunaikintą energi
ją, priduoda noro gyventi ir 
kovoti už gražesni rytojų. 
Kiekvienas sveikai protau- 
iantis žmo.eąis ištikrųjų turi 
kuolabjausia pasipiktinti 
tokiu tamsos apaštalo pasi
elgimu, kaip elgiasi musų 
vietinis žmonių vergijos ap
gynėjas.

Garbė veikėjams, kurie 
budina iš miego ir linksmina 
mus varguolius, o gėda ir 
pažminimas tiems, kurie 
draudžia mums civilizacijos 
ir auklėjimo savyje prakil
nesnių troškimų ir vilčių.

J. Ku-pet-nas.

BOOKLYN, N. Y.draugai davė žinią gimi-; kelti musii kultūrą ir padėti į
Pribuvo darbo žmonėms šviestis ir[ Iš musu kultūrinio darba-nėms į Detroitą. 1 

pusbrolis ir kiti du draugai kovoti už gražesnę ateitį 
ir išsivežė kūną į Detroitą, neštų 
Vietiniai kuopos nariai su-/ 
aukavo $23.00 dėl vainiko ir

lygioje vietoje, ant kranto i P3^6 ? kuopos iždo ap- 
ežero Ontario. Nors turi ”oej 
bet nepalyginamai su kidfc ^o veik lūs kuopos

j musų pirmeivėms 
kuogeriausių rezultatų. At
silankiusiems i jų parengtų 
vakarėli varde • LMPS. 61 
kuopos tariu ačiū.

Kuopos korespondentas.

vimosi.
Balandžio 27 d. čionai Lie

tuvių Dailės Teatrališka 
draugija statė scenoje isto
rinį veikalą „Pilėnų kuni
gaikštis.” Teatrinio meno 
žvilgsniu veikalas gana pui
kus, tik čia jo atvaidinimas 
buvo tiek sudarkytas, kad 
net buvo gėda žiūrėti į tuos 
žmones, ką imasi ne savo 
darbo.

Balandžio 28 buvo LSS IV 
rajono parengtas koncertas. 
Diena buvo labai graži, tik 
publikos susirinko nedau- 
giausia; iš tokios kolonijos, 
kaip Brooklynas, susirinkti 
apie’400 žmonių, tai reiškia 
labai mažai.

Dvasiniu žvilgsniu, kon
certas puikiai nusisekė ir at
silankiusius visus pilnai pa
tenkino.

Pagerbimui atminties žu
vusių kovoje su carizmu už 
žmonių laisvę draugų, su- 
grajinta gedulių maršas. 
Trumpą prakalbą pasakė 
New Yorko aldermanas 
Vladek. Po prakalbai dai
navo Aido choras, kuris 
publiką žavėte žavėjo savo 
dainomis. Antras kalbėjo 
d. Pijus Grigaitis, „Naujie
nų” redaktorius iš Chica- 
gos. Jis trumpai perbėgo 
Rusijos revoliuciją, paaiški
no jos tikrąsias priežastis 
ir padarydamas išvedimą, 
užreiškė, kad ir mes anks
čiau ar vėliau turėsime susi
tikti su tuo pačiu, ką Rusi
ja pergyvena. Tam užreiš- 
kimui publika pritarė karš
tais delnų plojimais.

Be to. šiame koncerte da
lyvavo jau pagarsėjęs mū
siškis solistas Jonas Bute 
nas ir keli italai dainininkai 
solistai, taipgi ir suomių so
cialistų choras, žodžiu sa
kant, koncerto programas 
buvo turtingas ir gražus. 
Paliko geriausių įspūdžių.

Orui atšilus pas mun.ds 
pradeda apsistovėti veiki
mas. L-SS. 19 kuopos disku
sijos likosi pertrauktos ir 
abelnai visi susirinkimai dėl 
pasilavinimų apsistojo, nes 
žmonės kas gyvas sulaukę 
liuosos valandėlės važiuoja 
iš miesto į parkus tyresniu 
oru pakvėpuoti.

Seiniškis.

iŠ 

narys, todėl visi draugai pa
liko nuliudime netekę savo 
gero draugo. Balys.

YOUNGSTOWN, OHIO. 
„Kramolos malšintojai” vi
sur kiša savo juodą snapą.

LSS. 56-tai ir LDLD. 35 
kuopoms surengus čia ben 
drą pasilinksminimo vaka
rą, per neapsižiūrėjimą už
miršta buvo paimti iš val
džios leidimas. Mūsiškiai 

„kramplų malšintojai’’ per 
savo šnipus sužinoję, kad 
rengėjai neturi permito, 
tuojaus nubėgo su savo pur
vinu skundu, manydami, 
kad visą parengimą suardy- 
sią ir tuomi pirmeiviams 
pridarysią nuostolių. Tie
sa, parengtas balius buvo 
sulaikytas, bet minėtos 
kuopos tuojau paskelbia, 
kai balius įvyks 27 balandžio 
su įvairiais pamarginimais. 
Vakaras įvyko ir nusisekė 
taip, kaip ir pačių rengėjų 
nebuvo tikėtasi. Juodieji 
klerikalai gavo ilgą nosį.

Atvaidinta du veikalu: 
„Žydas statinėje’’ ir „Ste
buklingi Daktarai.’’ Suloš
ta gana gerai. Publika buvo 
pilnai patenkinta smagiais 
juokais. Publikos buvo daug 
ir rengėjams vakaras davė 
ir materialės naudos nema
ža.

Reikia pasakyti, kad tūlas 
klerikališkas špiclius ir šiuo 
kartu norėjo pakenkti; jis 
skundė, melavo, o nieko 
nepešęs bandė nors atkal
binėti žmones nuo ėjimo į 
.socialistų rengiamą vakarą. 
! bet ir čia, vargšas, nieko ne
laimėjo, nes žmonės žino iv 
be tokių pusgalvių, kas 
jiems pridera daryti ir kad 
ne socialistų, bet tokių juo
dųjų, kaip tas gaivalas, kle- 

irikalų doresniems žmonėms 
reikia vengti.

Balandžio 28 d. minėtos 
I kuopos turėjo savo susirin- 
jkiiną, kuriame be kitų rei 
■ kalų svarstė Amerikos Lie- 
: tuvių Darbininkų Tarybos 
klausimą. Diskusuota labai 

[rimtai. Prie galutino išve- 
Šitas'dimo tečiaus da neprieita ii

didmiesčiais yra švarus. 
Svaiginančių gėrimų nesi
randa, darbų yra įvairių: a- 
municijos išdirbysčių, gele
žies, medžio, audimo ir ne
mažai randasi rubsiuvių. 
Visos dirba pilną laiką ir 
reikalauja darbininkų. Mat 
daug jaunų vyrų išėjo į ka
rę. Uždarbiai neblogiausi, 
pragyvenimas taipgi neper- 
brangiausias. Gyventojai— 
daugiausia anglai, todėl ir 
patriotizmas stovi pusėti
nai augštai, visi miesto li- 
gonbučiai ir privatiški, pa
rankesni, namai yra pripil
dyti sužeistais kareiviais.

Lietuvių randas nemažas 
būrelis, bet tikrai sužinoti, 
kiek jų yra negalima, nes 
daugelis niekur nesilanko. 
Abelnai spėjama, kad lietu
vių čia yra apie keturi šim
tai. Yra trįs organizaci
jos; Liet. Sūnų Dr-ja turi a- 
pie 70 narių; šv. Juozapo— 
turi apie 20 narių, abi pašai
pūnės, ir socialistų kuopa 
turi 30 narių. Dvasiško tė
velio nesiranda ir nėra kam 
apkirpti aveles. Tūlos ave
lės net baimės apimtos, kad 
ne užspėtų karščiai, todėl 
sparčiai organizuoja para
piją, kad turėjus kirpiką 
Abejotina ar užteks jam vil; 
nos, nes avelių neperdau- 
giausia.

Socialistų kuopa gyvuo
ja gerai, nors nesenai susi- 

i tvėrusi, bet narių skaičius 
i yra nemažas ir visi darbš
tus. Rengia agitatyviškus 
susirinkimus, kas nedėldie
nį ir programus išpildo pa
tįs nariai. Pirmą Gegužės 
nutarė surengti prakalbas, 
tik bėda kad Kanadoje ne
siranda gerų kalbėtojų.

Balandžio 22 d. šv. Nicho- 
lo ligonbutyje pasimirė Ka
zimieras Rukšienas. Velio 
nis buvo nesenai atvykęs iš 
Detroito, S. Valst. Dirbo 
prie sunkaus darbo, sušilęs

LOWELL, MASS.
Baisi nelaimė automobi

liams susidūrus.
Balandžio 23 d. vaikinai: 

K. ir A. Dziedulioniai ir 
merginos: Julija ir Jieva 
Bujutės vakare išvažiavo 
automobiliu pasivažinėti. 
Apie 12 vai. nakčia susitikę 
miške kitą automobilių, kad 
prasilenkus šoferis to auto- 
mobiliaus,. kuriame važiavo 
minėti vaikinai su mergi
nom, taip smarkiai pasuko 
automobilių, kad visu smar
kumu trenkė i medį. A. 
Dziedulionis likosi ant vie
tos užmuštas, Julija Bu ju
te sunkiai sužeista. K. Dzie
dulionis, kuris šoferiavo, ir 
mergina, kuri prie jo sėdė
jo, išliko sveiki, tik stipriai 
buvo sukrėsti.

A. Dziedulionis buvo iš pa
žiūrų tautininkas. Jį palai
dojo su bažnytinėmis cere
monijomis 28 d. balandžio.

Velionis buvo tykus vaiki
nas ir jo draugai labai ap
gailestauja. K. Dziedulio-’ 
nis likosi areštuotas ir pa-i 
statytas po 1,000 dolerių 
kaucijos.
LMPS. 61 kuopos vakaras.

Balandžio 27 d. čionai bu
vo LMPS. 61 kuopos paren
gtas vakaras. Vaidino vei
kalėlį „Tris mylimos.” Su
lošta pusėtinai gerai, tik 
publikos neramus užsilaiky
mas erzino tėmytojus ir pa
tiems lošėjams kenkė. Žmo
nių atsilankė virš 200 ypa
tų ię kuopa gavo apie 20 do
lerių pelno. Po lošimui bu
vo šokiai jaunimas smagiai 
ir gražiai pasilinksmino.

Mūsiškės progresistės, 
nors čia da nesenai susior
ganizavo, bet jau parodė sa
vo veiklumą; darbuojasi su 
visa energija ir pasišventi
mu visos kai viena. ------------- — —r.......- -
pavykęs joms vakaras da prisidėjimo reikalą palikta 

sekan-

gystės reikalus kiek išma
no ; bet kaip sau norit, 
tik jau ne jam gvildenti Ru
sijos politinių perversmų 
dalykus, kad ir minėtą kva 
lifikaciją turint. Tik jau ne 
jam kritikuoti Rusijos ar 
kitų šalių socialistus.

Be tų prakalbų ir „kriti
kų,” buvo da ir dainos Cam
bridge’aus bažnytinio cho
ro. Dainos neblogos, tik 
daininkai neišlavinti, daina
vimas išėjo visai prastai.

Vietinis „Justice of the 
peace,” rožančių, škaplerių, 
zmiječninkų, trajankų pirk
lys savo tavorą garsinda
mas pasakė bene geriausią 
katalikams prakalbą, o pas
kui kai kepurninkas ant 

1 turgaus šaukdamas parda- 
[vojo savo šventus rykus.

Vienatiniu šito susirinki
mo pagražinimu,vertu pripa 

; žinimo—tai Cambridge’aus 
[Lietuvių L. Buiniaus veda
mo Beno muzika, kuri čia 
prieš prakalbas ir pertrau
kose skambėjo.

Reikia prie progos pasa
kyti, kad šv. Jurgio drau
gystė delei apsileidime ge
resnių narių patekus į ke- 

• lių klerikališkų pastumdė
lių vadovavimą, pastaruoju 
laiku visai krypsta į atžaga- 
reirišką dumblyną. Kleri
kalų pakalikai, laikydami; 
draugystės vadeles savo1 
rankose, protingesniems na
riams neleidžia nei išsižio
ti. Taip ve, kuomet kreip
tasi kaip ir į kitas lietuvių 
organizacijas į šv. Jurgio 
draugystę su atsišaukimu, 
kad prisidėtų prie šelpimo 
politiškų kalinių, tos drau
gystės lyderiai netik kad ne
leido protingesniems na
riams reikalą paaiškinti, 
bet bjauriausiai išniekino 
tuos, kurie šelpimo reikalais 
užsiima. Tečiaus tie lyderiai staiga atsivėdino ir gavo 
draugystės pinigus mėto to- plaučių uždegimą. Pasirgęs 
kiems niekniekiams kaip už- kelias dienas apleido šį pa- 

i pirkimai mišių pas kun. Jus- šaulį, turėdamas 26 metus' daugiau "davė energijos 
kaiti, mokant už jas 25 do- amžiaus. ' drąsos. I ‘ ’.................

i

BRIGHTON, MASS. 
Irgi kritikai.

Balandžio 28 d. čia buvo 
Šv. Jurgio dr-stės surengtos ! 
prakalbos^ „Kalbėtojum”, 
atsiprašant, buvo klerikalų 
trijų pėdų šulas-milžinas • 
Kneižiukas. Malė, malė tą j 
savo nusidėvėjusią mali-ma- 
lienę, iš ko net ir papras
čiausios davatkos ipratusios 
klausytis bažnyčiose tėvelių 
nesąmonių, pradėjo žiovau
ti. Sakyčiau, verčiau jis sau 
burnos neaušintų bereika
lingai.

Antras kalbėjo naujas 
Cambridge’aus kunigas, ku
riam šv. Jurgio draugystė 
tą dieną užmokėjo $25. Ir už 
ką?... Ūž pakartojimą keliij 
Kneižiuko kalbos žodžių, lerius.

I

ir i galutinai nuspręsti 
drąsos. Linkėtina, kad tie'čiam susirinkimui.

Bolševikas. Mirus K. R. vietiniai jų geri norai ir pasiryžimai - Ponas Patobelis.
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CAMBRIDGE, MASS. 
Taigi vyčių žmonės 

nepagerbė.
Anądien čia buvo katali

kų prakalbos. „Kalbėtojum” 
buvo da nesenai Montelloj 
šiušius dirbęs jaunas kuni
gėlis. Visupirmiausiai jis 
paliepė susirinkusiai publi
kai atsistoti, nėsa bus gie
damas vyčių hymnas. Ke
lios senos davatkos atsisto
jo, bet visa publika sėdi ir 
šaiposi. Kunigėlis matyda
mas, kad iš jo daroma juo
kai, paraudo ir nurijo kar
čią pigulką. Pasirodė, kad 
daugelis Cambridge’aus net 
ir katalikų geriaus už kuni
gėlį išmano, kokius hymnus 
reikia pagerbti, tik ne vy
čių.

» » •

Tas pats kunigiukas lan
dai atėjo vienon lietuvių 
stubon, kolektuodamas pi
nigų ant banvčios. šeiminin
kas kunigiukui pasakė: 
„Esi jaunas ir toks diktas, 
galėtum taip kaip ir aš šlek- 
tauzėj užsidirbti sau pragy
venimą, vietoj kad lan- 
džiot po stubas ir ubagaut.” 

„Darbininkas” už tą 
žmogaus teisingą pastabą 
visus tuos namus, kur gy
vena apie 12 šeimynų, ap
skelbė Sodoma ir Gomora. 
Ar „Darbininkas” nepri- 
siųstų į čia ant pakutos sa
vo „Draugo” prezidentą 
Kun. Ežerskį?

Žilvitis.



Kaip kunigai nukankino Galilėjų
Jei kas supiltų vienon 

vieton visą kraują ir ašaras, 
pralietas kovoje dėl žmo
gaus proto laisvės, tai pasi
darytų baisios jūrės. Nusi
gąstų visi žmogaus vertės 
niekintojai, visi progreso 
priešai, pamatę kaip daug 
žmonių pražudė, bet laisvos 
minties ir mokslo pažangos 
vistiek nesustabdė.

Paminėsime čionai nors 
vieną tokių kovotojų, Galilė- 
jo Galilėjų, kurį nukankino 
mokslo priešai—kunigai.

Galilėjus gimė 18 vasario, 
1564 metais. Pizos mieste, 
Italijoj.

Belankydamas viešąją mo
kyklą, jis pažino lotynų ir 
graikų rašybą. Bet vienos 
mokyklos buvo ne gana. 
Paskui jis lankė Valambro- 
zo mokyklą vienuolyne, ka
me ji mokino vienuoliai.

Buvo tai žmogus neišpa
sakytai gabus: ką paimdavo 
—tą padarydavo, ką norė
davo—tą išmokdavo. Jis 
mokėjo ir skambinti, ir pai
šyti, ir daineles—eiles rašy
ti ; jis puikiai pažinojo seno
vės raštininkų veikalus, vie
nuoliams pridarydavo viso
kių prietaisų, mašinėlių. Re
tas atsitikimas, kad žmogus 
butų taip sumanus visose 
srytyse, kaip jis. Dirbdavo 
jis viską staigiai, truputį 
pagalvojęs. Vienuoliai, nu
manydami jo gabumą, norė
jo prikalbinti jį pasilikti vie
nuoliu. bet tėvas atkalbino. 
Tėvai, būdami patįs netur 
tingi, norėjo kad ių sūnūs 
butų gelumbių pirklys, bet 
jis nelabai noriai griebėsi te 
amato. Galų gale buvo nu
tarta, kad G. Galilėjus va
žiuotų Pizon mokytis gydy- 
tojuosna. Sulaukęs 17 me
tų, jis tenai ir iškeliavo.

Galilėjo Galilėjus buvo 
toks žmogus, kuris aklai vi
siems negali tikėti, ligi jis 
pats neatranda tikros teisy
bės. Jieškodamas tos teisy
bės, G. Gal. visados apgalė 
davo priešingas nuomones. 
Daugybę kartų jis ginčyda
vosi viešuose susirinkimuo
se su senovės pasekėjais, ku
rie temokėdavo senas nuo
mones gromuluoti, nurody
davo jiems tokio šulo, kaip 
Aristotelis, klaidas. Ta1’ 
baisiai juos pykindavo. Čia 
reikia atminti, kad Aristo
telis buvo vienintelis tais 
laikais žinių šaltinis. G. Ga
lilėjų Pizoje pravadino iš 
sišokėliu.

Vieną kartą atvažiavo Pi
zon Toskanos valdytojas sv 
visais tarnais ir pasekėjais 
Tarpe pastarųjų buvo ir Os- 
tilija Riča, Galilėjaus gimi
nietis ir didelis skaitliavime 
žinovas. Jaunasai G. Gal 
aplankydavo podažniai gi
minietį ir kartą girdėjo, 
kaip pastarasis išguldinėja 
skaitliavimo mokslą bemai- 
clams, tarnaujantiems pa 
čiam valdytojui. Skaitliavi
mo mokslas Galilėjui taip 
patikęs, kad jis pasislėpda
mas lankydavo ir klausyda
vo tas pamokas. Galų gale, 
jis visiškai pametė gydyto- 
javimo mokslą ir pasinėrė 
skaitliaviman ir fizikon.

Vienas didžiojo hercogo 
giminietis prasimanė esąs 
didelis atradėjas ir padarė 
prietaisą Livorno prieplau
kai valyti. Galilėjo Galilė
jus, pakviestas apžiūrėti tą
jį prietaisą, teisingai pasa
kė, kad prietaisas niekam 
tikęs. To tiktai ir truko. 
Nuskriaustojo išradėjo šali
ninkai susidėjo su pavyduo
liais, mokslininkais ir išėdė 
Galilėjų iš Pizos. Jis nieko 
nelaukdamas išvažiavo na
mo, kame jo laukė tėvo nu
mirimas ir skaitlingos šei
mynos palikimas.

Markizas de-la-Monta ki
tą kartą pagelbėjo ir priro-

dė naują vietą šešiems me
tams Padujos mieste, uni
versitete. Padujon Galilė
jus atkeliavo 1592 m. ir pra
buvo čia keliolika metų. 
Gausus buvo laikai. Galilė 
jaus išradimai sekė vienas 
paskui kito. Jis padarė prie
taisą laukams laistyti. Jis 
pirmutinis, pamatęs judantį 
kabyklį, patarė pasinaudo
ti juomi ir padaryti laikro
dį. Seniau laikrodžiai buvo 
vandeniniai, smiltiniai, sau
liniai.

Galilėjus pirmutinis pada
rė prietaisą šilumai ir šal
čiui suskaityti (termomet
rą).

Jo pamokų klausyti atva
žiuodavo daugybė žmonių iš 
visų kraštų. Valdžia galų 
gale pripažino jo darbavi- 
mos naudingu.

Staiga 1604 m. pasirodė 
Gyvatės žvaigždyne nauja 
žvaigždė, kuri, pabuvusi 
pusantrų metų, vėl prapuo
lė. Galilėjus pradėjo aiš
kinti, kad tai gali būti nau
jai atsiradusi, rasi, naujai 
susitvėrusi žvaigždė. Se
novės gi mokslas, kurį pri
pažino katalikų bažnyčia, 
mokino, kad dangus, visas 
pasaulis nuolatos susideda 
iš tų pačių daiktų—nesimai- 
iąs. G. Gal. priešų skaičiun 
prisidėjo ir dvasiškija.

Nuo to laiko G. Gal. pra
dėjo gana dažnai mąstyti 
apie pasaulio sutvėrimą. Jis 
be poilsio dirbo ir atradinė
jo, kaip daiktai vandenyje 
skęsta, kaip jie juda, krinta, 
kame jų sunkumas vidurys.

Tuomi laiku pasitaikė 
jam susipažinti su M. Ko- 
peminko mokslu apie pašau 
’.į. M. Koperniko sampro
tavimai pasirodė jam teisin 
*i, kadangi su jų pagalba 
engvai galima buvo paaiš
kinti kai-kurie prigimties 
apsireiškimai. G. Gal. nesvi- 
modamas pripažino to mok
slo teisingumą, nors viešai 
to neskelbė. Kame gi prie
žastis. G. Gal. rašė žino
mam galvočiui J. Kepleriui: 
"Aš atradau daugybę priro
dymų visų pripažintoms pa
žiūroms (apie pasaulį) iš
niekinti, bet bijau jas ap
skelbti.” Taigi aiškiai ma
tome, kad jis bijojo dvasiš
kuos keršto.

Tuomi pačiu laiku G. Gal. 
girdėjo, kad koksai-tai o- 
andietis padarė tokią du- 
ielę su stiklais, kuri pri
traukia (priartina prie a- 
kies) daiktus. Jis tada pa- 
iarė žiūronus. Darydamas 
tokį prietaisą, jis taip gal
iojo: ”Pro lygaus storumo 
stiklą nieko nepamatysi, ka
dangi toks stiklas nedidina; 
įlenktas gi stiklas sumaži
na daikto pavvdalą; bet pa
plokščias padidina, nors ne
aiškiai; taipgi du pastaruo
ju veikdami išvieno gerai 
nuduotų daikų pavydalą. jų 
išvaizdą.*’ Tais samprota
vimais pasiremdamas, G. 
Gal. padarė taip vadinamas 
Galilėjo žiūroną.

Kada Venecijos senatas, 
valdininkai ir kai-kurie gy
ventojai pradėjo prašyti pa
rodyti ir jiems žiūroną, tai 
G. Gal. pastatė pastarąjį Šv. 
Morkaus varpinyčioje ir vi
siems davė žiūrėti. Visi 
baisiai nustebo, kada pa
matė atplaukiančius laivus. 
Dviem valandom praslin
kus, atplaukė matytieji lai
vai miestan.. Visas miestas 
dvi dieni vaikštinėjo aplin
kui varpinvčios ir stebėda
mos laukė nors truputį pa
žiūrėti pro tą žiūroną. G. 
Gal. padovanojo prietaisą 
miesto senatui. Senatas gi 
paskyrė Galilėjų amžinu 
skaitliavimo profesorium 
Padujoje. Padaręs žiūro
nus tolimiems daiktams ma
tyti, G. Gal. padarė padidi

nančius stiklus mažiems 
daiktams padidinti, nors 
panašus stiklai buvo jau ir 
pirmiau kitų padaryti.

Padaręs žiūroną (telesko
pą), jis tiktai žiūrėdavo į 
dangų. Visi jo išradimai 
aprašyti "žvaigždžių pa
siuntinyje.” Buvo kas ir 
aprašyti. Bežiūrėdamas, 
jis patėmijo, kad mėnesio 
sudėjimas toks pats, kaip ir 
žemės. Atrado tenai jisai 
kalnus, lygumas, giliausias 
duobes.

Svarbiausias gi G. Gal. iš
radimas, tai buvo Jupiterio 
palydovai—jų keturi. Be
žiūrėdamas Į Jupiterį, jis 
patėmijo keturias žvaigž
delės, kurios sukėsi aplinkui 
Jupiterį. Buvo tai minėtie
ji palydovai, kuriuos įis 
praminė Medičies žvaigždė
mis. Šito atradimo svarbu
mas tame, kad paskui buvo 
galima prirodyti ir žemės 
sukimosi aplinkui saulę. Jei 
palydovai sukasi, tai ir že
mė gali suktis, kadangi ji 
toks pat sutvėrimas,—bū
davo sakoma. Bežiūrėda
mas į dangų pro žiūronus, 
jis pamatė daugybę tokių 
žvaigždžių, kurių pirma nie
kas nepatėmijo, kadangi jos 
buvo tolimos. Jis taipogi 
pripažino, kad Paukščių Ke
lias—tai neišpasakyta žvai
gždžių daugybė.

Nors tais laikais visi buvo 
pripildyti pritarų, bet dalis 
mokytų vyrų pripažino jo 
išradimų teisingumą. J. 
Kepleris, vienas mokytesnių 
dangaus sudėjimo žinovų, 
pamatęs nurodytus Jupite
rio palydovus, suriko: "Ga
lilėjau. tu nuveikei.” Kiti- 
gi aklus priešai, niekindami 
naują mokslą, bijodavosi 
pažiūrėti pro žiūroną į dan
gų. Turėdamas liuoso lai
ko, G. Gal. Florencijoj pra
dėjo rašyti apie pasaulio 
sutvėrimą. Jis prirodė, kad 
planetos nežiba, nėra taip 
inkaitusios, kaip saulė; bu
vo galutinai prirodytas ir 
planetų sukimosi aplinkui 
3aulę.
t Galilėjus pagarsėjo visa
me pasaulyje. 1611 m. jis 
nukeliavo Romon, norėda
mas, kad vietinė dvasiškija 
pripažintų jo išradimus. Bet 
dvasiškijai toks mokslas ne
patiko. Jis mat griauja bib
lijos pasakas apie pasaulio 
sutvėrimą. Todėl dvasiški
ja pradėjo Galilėjų perse
kioti. Prasidėjo kova. Su
prantamas dalykas, kad Ga
lilėjus tada turėjo paliesti 
jau ir patį tikėjimą ir vilkti 
aikštėn tų laikų kunigijos 
ištvirkimą. Bažnyčia su
judo naikinti viską, kas tik 
mažino jos įtekmę žmonių 
akise. Galilėjaus mokslą 
kunigija apskelbė priešiiTgu 
bažnyčiai ir iškeikė. Vienuo
lis Karčina, dvasiški jos 
"mokslininkas,” užreiškė, 
jog visa matematika (skait
liavimo mokslas) yra "vel
nio darbas.”

Galilėjo Galilėjus gynėsi. 
Jis sakė, kad šv. Raštas pa
rodus tiktai, kaip galima 
gauti dangaus karalystę, 
bet visai neapreiškiąs, to, 
kaip dangus juda. Niekas, 
girdi, negali suvaržyti žmo
gaus proto, jo jieškojimų, 
kadangi pats Dievas pa
skyręs pasaulį žmogui taigi 
žmogus ir gali, kaip nori, a- 
pic jo (pasaulio) sutvėrimą 
spręsti. Galilėjus tvirtino, 
kad kiekvienas kunigas ne
gali spręsti apie tokius daik
tus, kurių jis pats neišmano. 
Jis pasakė, kad jeigu kuni
gai nori, kad nebūtų astro
nomijos mokslo, tai jie turė
tų uždrausti žmonėms ir į 
dangų žiūrėti. Ant galo 
jis pareikalavo: 
"Sugriaukite M. Koperniko 
mokslą tikrais prirodymais.”

Iš kalėjimo G. Gal. buvo 
nugabentas Sienon, kame ir 
gyveno po savo seno draugo 
As. Pikolomini priedanga. 
Galų gale G. GaL gavo pa- 
velymą gyventi tėvynėje— 
Arcetryje. Bet visiems bu
vo užginta lankyti jį—tik-

Dvasiški ja, sužinojusi to-, 
kį G. Gal. pasiteisinimą, bai
siai supyko ir sujudo nelau
kiant Kasti jam duobę. Ta
sai priverstas atvažiavo Ro
mon, kame norėjo prirodyti 
savo samprotavimų teisin- 
Eimą. Nieko negelbėjo.]

ovo 5 d. ,1616 m. ' ’________ _____ ,________
jos cenzūra apskelbė, kadį vienuolės artimo vier.uoly- 
mokslas, prirodantis žemes no. Bet vargai krito vienas

IX) kito: duktė numirė^ jis 
apsirgo, apjako. Ir tiktai 
tada, kada senelis 1638 m. 
visiškai susirgo, šventas tė
vas pavelijo jam gyventi 
Florencijoj; bet visgi, pir
miau. pasiklausė, ar negalė- 

Įsiąs ir tenai jis platinti sa- 
| vo pažiūrų. Florencijoje Ga- 
, lilėjų smarkiai sekiodavo, 
prižiūrėdavo, niekur neiš
leisdavo. Jis, baidomas am- 

Įžinu kalėjimu, galėjo lanky
ti bažnyčią tiktai... Didžią
ją Sąvaitę ir pirmą Velykų 

j dieną.
Visiems drausdavo jį ap

lankyti.
Numirė jis 1642 metais 

j sausio 8 d. Kunigai nenorė- 
ijo jo laidoti kaipo bedievio, 
bendruose kapuose, bet pas
kui sutiko. Draugai ir. pa
žįstami norėjo pastatyti jam 

! paminklą, bet kunigai ne
leido. K. J.

........  - kurio jiedu išsivystė, taip
Pasikalbėjimas su Serbijos Socialistų kai? ® V®™ medžio išsi' _ ... oi x • vysto avi sakos.

i art ĮJOS Sekretorių m. žinoma, tas parodo gimi-
’-------- ( tik ne paėjimą.

. dvasiški-j tai dukterįs galėjo ateiti ir
zilRA LrorJ i _ •_____ 1- __ • .. . __ _ 1__

sukimąsi, esąs klaidingas, ir 
pareikalavo atsisakyti nuo 
panašių nuomonių ir. nebe- 
platinti jų ateityje. G. Gali
lėjus buvo apgalėtas, bet jo 
lupų niekas nesučiaupė. Jis 
gynėsi, manydamas, kad 
jaunas šv. tėvas. Urbonas 
VIII apginsiąs, pagelbėsiąs 
ir sunaikinsiąs prisakymą, 
draudžiantį platinti "klai
dingą žemės sukimosi moks
lą.” Apsiriko. G. Gal. li
guistą 70 m. senelį privertė 
atvažiuoti Romon, teisman. 
Prasidėjo tąsymas, papuolė 
kalėjiman, grasino jį kan
kinti, jei neatsisakysąs nuo 
"klaidingų” pažiūrų.

Birželio 26 d. 1633 m. jį 
atvedė bažnyčion ir jis buvo 
priverstas atsisakyti nuo 
"paklydimo.” Sakoma, kad 
G. Gal. prižadėjęs klūpoda
mas nebemanyti "klaidin
gai,” tečiaus atsikėlęs suri
ko: ”Bet žemė visgi sukasi.”

Londono universiteto pro
fesorius Wood Jonės sukė
lė mokslininkų tarpe daug 
ginčų. Jisai pagamino pas
kaitą apie atsiradimą žmo
gaus ant žemės, kur pasi
remdamas nesenai atrastais 
Australijoj kaulais tvirtina, 
jog žmonių veislė yra daug 
senesnė, negu beždžionių. 
Laikraščių reporteriai tuo
jaus padarė iš to pasaką, 
kad ne žmogus yra išsivys
tęs iš beždžionės, o beždžio
nė iš žmogaus.

Amerikietis prof. Gar- 
rett P. Serviss tečiaus aiš
kina, kad tai turi būt nedo
vanotinas dalykų iškraipy
mas. Jo nuomone, nei profe
sorius Jonės, nei joks kitas 
universiteto profesorius ne
galįs tokios nesąmonės skel
bti, kad beždžionė paeinant 
nuo žmogaus.

Joks čvoliucininkas neti
ki — ir nekuomet netikėjo 
— kad žmogus galėtų būti 
beždžionės prabotis, nei at
bulai. Viskas, ko evoliucija 
mokina, tai tik tas, kad 
žmogus ir beždžionė turėjo 
senovėj bendrą pratėvį, iš

tokiam pavidale, kokiam bu
vo pirmutiniai jų protėviai, 
tai vieta neleidžia čionai 
viską išaiškinti. Kas nori 
apie tai žinoti, patariame 
perskaityt knygą "Žmogaus 
Išsivystymas,” kuri kainuo
ja tik 35c. (apdaryta 50c.) ir 
gaunama "Keleivio” redak-

• .VI 
True translation filed with the post- 500,000 gyventojų, tai ne- O^gUlTią, ---------- „ sunRu bug gupra‘sti, kodel yiena šaka negali būt kitosmaster at Boston. Mass., on !
8, 1918, as reouired by the Act of
October 6, 1917. aš sakau, kad iš visų šalių, 

daugiausia nuo šios karėsBus jau 20 mėnesių, kaip šudros nukentėio> Serbija
rhiia fiiri prie-1 t- r°S ^rplja...
- --- -- - - - - Kuomet Austro-Vengrija ir

Bulgarija užėmė Serbiją, tai 
visi atlikę vyrai, kurie tik 
galėjo dirbti darbą, buvo 
priešininkų internuoti arba 
išgabenti. Tris miliono 
ketvirtadaliai civilių žmo
nių ir 200,000 nužiūrėtų e- 
sant kareiviais išbuvo pus
trečių meti] su viršum Aus
trijos ir Vengrijos lageriuo
se. Bulgarų užimtuose ap- 
skričiuose gyventojų padė
jimas d a aršesnis. "

Drg. Popovič sako, kad 
į Serbijos valdžia visai nesi- 
Į rūpina apie tų žmonių liki
mą, kurie pasiliko Serbijoj. 

: Tūkstančiai badaujančiųjų 
šeimynų buvo palikta be jo- 

! kios priežiūros. Iš sąjungi- 
Į ninku buvo gauta šimtai mi- 
lionų pinigų, bet pašalpai iš 
to sunaudota labai maža. 
Pasilikusiais užimtose vie

ptose gyventojais buvo pra
dėjusios rūpintis neutralės 

; valstybės; amerikonų-švei- 
įcarų misija per kelis mėne- 
įsius dalijo maisto ir drabu
žių, ypač Bielgrade. Bet ši
itą pagalba greitai sustojo. 
Kaip rodos, tai sąjunginin
kai bijosi, kad teikiama 

• žmonėms pašalpa nepasi
naudotų priešininkas.

("London Justice.”)

Serbiją turi užėmus į 
Mninko armija ir jokia kita 
šalis nėra tiek nukentėjusi, 
kaip ji, pasakė draugas 
Duchan Popovič, serbų so
cialistų partijos sekretorius, 
kuris šiuomi laiku vieši An
glijoj-

Partija, kurios drg. Popo
vič yra sekretorium, turi 
tūkstančius narių. Jos vadas 
Tucovič, kuris buvo serbų 
armijos oficieriumi, krito 
karės pradžioje. Dabar par
tija turi tik du savo atsto
vu parliamente, bet jeigu 
butų visuotinas balsavimas, 
ji turėtų apie 11, o prie pro- 
porcionalės atstovybės soci
alistai turėtų trečdalį atsto
vų parliamente. Serbų soci
alistų partija eina prieš savo 
valdžią, kuri iš vardo yra 
neva radikalė, bet tikreny
bėje yra labai palinkus prie 
konservatizmo.

”Per šią karę Serbija tu
rėjo daugiausia nuostolių iš 
visų šalių,” pasakė d. Po
povič. "Vien tik žmonių 
nuostoliai siekia miliono 
gyvasčių, jeigu paskaityti 
tuos, ką krito karės lauke, li
tuos, ką išmirė nuo ligų ir 
bado. Jeigu atsiminsime, 
kad po Balkanų karės Di
džioji Serbija turėjo tik 4,-

n

RYTAS
Migla ant upės išsiblaškė, 
Gaisru užsidegė rytai,
Ir kruvinoj šviesoj patvino 
Dangaus nuvalyti skliautai.

Ir nuo vandens tyliai pakilo 
Vėjalis—drėgnas rytmetys, 
Ir pridengtas mėlynu ruku 
Dar snaudžia girios pakraštys.

Tyliai šlamena miškas senas, 
Jį žadina aušros šviesa.
Visur ant pievos sublizgėjo 
Daimantų karoliai—rasa.

Ir debesys pulkeliais plaukia
Per tolimus dangaus skliautus... 
Vai, kaip su jais ir aš norėčiau 
Gimtinės aplankyt kraštus.

”L. ž.”—S. Puzinas.

v

šakos motina. Vvstydamos 
šakos visuomet viena nuo 
kitos atsitolina. Skaitytojas 
turi tatai gerai įsitėmyt 
kad galėtų suprasti, kaip 
mokslas aiškina žmogaus 
atsiradimą.

Kad supratus profeso
riaus Jonės tvirtinimo pras
mę, visų pirma mes turime 
atsiminti, kaip buvo aiški
nama žmogaus ir beždžionės 
atsiradimas iki šiol. Apie 
tai buvo šitokia teorija: gi
lioj, gilioj senovėj buvo da
bar jau nežinomų gyvūnų 

1 veislė. Tai buvo bendras 
kelmas, iš kurio vėliaus išė
jo beždžionių ir žmonių at
žalos, arba kitaip sakant, ta 
veislė dėl kokių nors prie
žasčių suskilo į kelias šakas 
Apskaitoma, kad pirmuti
nis skilimas įvyko oligoceno 
laikais, tai yra seniausioj 
trečiojo periodo gadynėj.

Po pirmutinio suskilimo 
visos šakos atstovavo tik že
mesnių ir augštesnių bež
džionių grupes. Žmogaus 
tuomet da nebuvo nei ženk
lo. Bet vėliaus, mioceno ga
dynėj, viena tų šakų vėl ski
lo pusiau. Po šito skilimo į 
vieną pusę nuėjo taip vadi
namų gibonų atžalą, o į kitą 
pusę šovė šaka, kuri vėl ski
lo pusiau ir viena jos atžala 
buvo jau žmonių pradžia. 
Buvo tai pirmutinė žmonių 
veislė, kuri gyveno pliocene 
gadynėje (sekančioj po mio
ceno). Iš kitos atžalos išsi
vystė panašios į žmogų bež
džionės arba taip vadinami 
antropoidai: gorila, orangu- 
tanas ir šimpanzė.

Tai taip buvo aiškinama 
iki šiol. Taigi matot, jog ir 
iš to visai neišeina, kad žmo
gus butų išsivystęs iš bež
džionės; iš to tik išeina 

i kad žmogus atsirado iš to 
paties kamieno ir apie tą pa 
tį laiką, kaip ir beždžionė.

‘ Dabar gi išeina profeso
rius Jonės ir užreiškia, jog 
žmogus yra daug senesnis 
už beždžionę. Tūli neišma
nėliai tuojaus pradeda rėk
ti: ”Aha, tai reiškia, kad 
beždžionė išsivystė iš žmo
gaus!” Bet tas anaiptol to 
nereiškia. Tas tik reiškia, 
kad žmonių šaka pirmiau 
nuo bendro kamieno atskilo 
ir anksčiau pradėjo v\ st\ I 
tis.

Kaip ėjo tas vystymosi 
procesas, ir kodėl žmogus

I

vvstėsi, kodėl jisai nepasili-
|u „ -t TizL’12ko su beždžione ant visados

Trae translation filed with the post- 
master at Boston, Mass., or. May 
8, 1918, as reųuired by the Act of 
October 6, 1917.

Socialistų judėjimas 
Graikijoj.

Graikijos socialistų atsto
vas Zrine tarptautiniam so
cialistų susirinkime Stok-. 
holme davė šitokį raportą 
apie socialistų judėjimą 
Graikijoj:

Socialistų judėjimas 
Graikijoj turėjo laužti sau 
kelią labai sunkiose sąlygo
se, kurias sudaro menkas 
šalies pramonės išsivysty
mas ir neparankus politinis 
Balkanų pussalio padėji
mas.

Graikų Socialistų Parti
ja įsikūrė 1909 metais. Iki 
pirmosios Balkanų karės 
partijos narių skaičius svy
ravo tarp 500 ir 800 narių. 
Kuomet kilo karė, partija 
pakriko. Daug narių buvo 
sukimšta kaiėjimuosna už 
pasipriešinimą militariz- 
mui. Tarp Balkanų karės 
ir dabartinės pasaulio karės 
partija negalėjo progresuo
ti dėl daugelio priežasčių; 
prieš rinkimus buržuazinės 
partijas darydavo žmonėms 
daug prižadėjimų, nors po 
rinkimų paprastai juos už
miršdavo. Nežiūrint visų 
sunkumų, partija tečiaus 
^radėjo po truputį kilti ir 
augti. Dabar ji turi dau
giau kaip 1,200 narių.

Pirmutinis graikų socia
listų partijos suvažiavimas 
karės metu buvo balandžio 
mėnesy, 1915 metų. Buvo 
atstovaujami septyni ap
skričiai : Atėnai, Pirėjus, 
Volo, Patras, Korfu ir stip
ri social-demokratų organi
zacija iš Salonikos. Pirmu 
kartu graikų socialistų ju
dėjimo istorijoj šitas suva
žiavimas nutarė pastatyti 
sekančiuose rinkimuose sa
vo kandidatus. Nominuota 
trįs kandidatai: du Saloni- 
koj, vienas Drama-Kavaloj. 
Daugiau nominuoti nebuvo 
galima. Rinkimai Graikijoj 
laikomi tokiu budu, kad rin
kikas turi dėti į balioto 
skrynelę baltą arba juodą 
skritulį. Valdžia išnomuo- 
ja tas skryneles kandida
tams už tam tikrą kainą.

Rinkimai buvo 31 gegu
žės, 1915 metų. Salonikoj 
buvo išrinkti abudu socia- 
istų kandidatai, Siderjs, 
graikas advokatas, ir Ku* 
riel, žydas. Socialistų kan
didatas Kavaloj, draugas 
Demitratos, gavo 10,000 
balsų; rojalistų kandidatas 
gavo 11,000. Išrinktas buvo 
liberalas, kuris gavo 15,000 
balsų. V yriausia socialis
tų kozvra rinkimuose buvo 
Graikijos neutralvbė.

Kuomet 1915 metų spalių 
mėnesy kilo serbų-bulgarų 
konfliktas, Graikijoj prasi
dėjo kariumenės mobilizaci
ja, kuri reiškė didelį sunku
mą socialistų partijai.

Mobilizacija tvėrė 14 mė- »» 
nosių, po kurios ir vėl pra
sidėjo spartus socialistų vei
kimas.

Rusų revoliucija pakėlė 
Graikijos darbininkų ūpą. 
Pradėta kritikuot valdžios 
politiką. Atėnų ir Pirėjaus 
darbininkų organizicijos 
pradėjo rengti protesto mi
tingus. Valdžia užtai įme
tė kalėjiman 17 socialistų, 
tų tarpe keturias moteris. 
Vartojo ji ir kitokių perse
kiojimo būdų. Tas tečiaus 
neužmušė socialistų judėji
mo, bet, priešingai, da di
desnių minių pritraukė prie 
socialistų partijos.
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“KELEIVIS”
GEBI AUSIS DARBO ŽMONIŲ 

LAIKRAAT18.
PRENUMERATOS KAINA

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

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

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

"KELEIVIS"
255 Broadway, So. Boston, Mass.

Kas mums rašoma.
HOLYOKE, MASS. 

Bereikalingas darbas.
Nors lietuvių čionai paly

ginamai nedidelis būrelis 
terandasi, tečiaus jau yra 
dvi pašalpinės lietuvių drau
gijos: Šv. Kazimiero, tu
rinti 60 narių, ir DLK. Keis
tučio, turinti 40 narių. Prie 
šios pastarosios gali lygio
mis teisėmis prigulėti kaip 
vyrai, taip ir moteris. Drau
gija nevaržo savo narių są
žinės. Pirmoji nors ir skait- 
lingesnė, tečiaus jos kaip 
kad ir nėra ant svieto, nes 
apart bačkučių tuštinimo, 
jos nariai nemato, kad kas 
nors kita bendram gyveni
mui yra reikalinga. Keistu
čio dr-ja laiks nuo laiko pa
rengia prakalbas ir kito
kius parengimėlius, kad bu
dinus musų brolius varguo
lius iš miego.

Be tų pašalpinių dr-jų čia 
randasi jau ir socialistų 
kuopelė, kuri nors ir jaunu
tė, bet jau parengė dvejas 
diskusijas—vienas Holyo- 
ke, kitas Easthamptone.

Paskutiniu laiku čia susi
tvėrė ar da tveriama mote
rų ”škaplernos” dr-stė. Kas 
jau kas, bet škaplernininkių 
draugystė, tai tik jau nerei
kalinga. Juk jei šv. Kazi
miero dr-ja moterų i savo 
narius nepriima, tai Keistu
čio dr-ja leidžia joms dėl pa
šalpos ligoje ar nelaimėje 
prigulėti ir turėti lygias na
rines teises. Kam reikalin
gi da prietarai ir senovės 
stabmeldystės liekanos— 
škaplieriai, tam dr-ja ne
draudžia jų; niekam neisa- 
ko tikėti i šventųjų švente
nybę, arba netikėti. Tai 
žmogaus supratimo daly
kai. Akivaizdoje to naują 
dagi iš 5 narių draugystę 
tverti, tai tik jau bereikalin
gas darbas.
Sustreikavo darbininkai.

Gegužės 1 d., čionai su
streikavo Germania Mills 
dirbtuvės darbininkai. 30 
balandžio buvo išėję j strei
ką tik vieno skyriaus darbi
ninkai, sekančia diena metė 
darbą visos fabrikos. Dirbo 
virš 600 darbininkų, dau
giausia ukrainiečiai. Su
streikavę darbininkai reika
lauja pakėlimo mokesties 
15c. ant dolerio ir kad tie 
10c. nuo dolerio, taip vadi
nami “bonusai,” butų mo
kami kas mėnesis, o ne iš
dirbus darbininkui metus, 
kas beveik yra negalimu 
daiktu, kad tų bonusų dar
bininkas gautų. Girdėtis, 
kad kompanija sutinka pa
kelti streikieriam algą 10 
nuošimčių, tik nesutinka 
mokėti bonusų kas mėnesis.

Antanas Razukevičius.

CHICAGOJ UŽSIDARĖ 30 
LIEJIKLŲ.

Chicagoj užsidarė 30 gele
žies ir žalvario liejiklų, kuo
met fabrkantai atsisakė pa
kelti liejikams algas. Dau
gely tų liejiklų dirbama val
džios darbai, todėl manoma, 
kad i darbininkų ir kompa
nijų ginčą įsikiš valdžia. 
Kaikuriose liejiklose lieja
mi laivų ir orlaivių propele- 
rai. Streikas paliečia apie 
700 liejikų. Unija reikalau
ja liejikams pakėlimo $1.50 
dienai, arba išviso $6.00 į 
dieną. Darbdaviai siūlą po 
$5.25.

ERZINANTIS SYMPTO- 
MAI.

R»

j Žmonės, kuris kenčia nuo 
vidurių užkietėjimo pagei
dauja maisto, kurio jie ne

įgali naudoti, ypatingai sal
dumynų, riebalų ir tt. Jų vi
duriai tokių maisto dalykų 
negali suvirškinti ir net la
bai maža maisto kiekybė 
pagamina vidurių išpūtimą 
ir smarkų širdies plakimą. 
Šitokie svmptomai rodo,kad 
kenčiantis randasi nenor
maliam padėjime ir negali 
atsilaikyti prieš blogesnes 
pasekmes, gręsiančias gyvy
bei. Dėlto reikia j ieškot i 
blogybės šaknies. Trinerio 
Amerikoniškas Kartaus Vy
no Elixeris yra vaistu, kuris 
tikrai šitokiuose atsitiki
muose pagelbsti. Jis išvalo 
skilvį ir vidurius, pagelbsti 
virškinimą maisto ir sutvar
ko visą vidurių svstemą. Ap
tiekose kaina $1.10. Jei rei
kalaujate pasekmingos gy
duolės nuo reumatizmo, ne
uralgijos, nikstelėjimų, išti
nimų ir tt., Trinerio Lini- 
mentas jus visuomet paten
kins. Kaina aptiekose 35 ir 
65c., išsirašant gi — 45 ir 
75c. Jei reikalaujate pagel- 
bingo vaisto užkimusiai 
gerklei pagydyt arba niežė
jimą burnoj prašalint, var
tokite Trinerio Antiputrina. 
Kaina aptiekose 50 ir $1.00, 
išsirašant gi—60c. ir $1.10. 
Joseph Triner Company, 
1333 — 1343 So. Ashland 
ave., Chicago, III.

Pajieškojimai
Pajieškau pusbrolių ir pusseserių, 

taipgi pažįstamų, aš esu iš Vaileku- 
pių kaimo, Sintautų parap., Nau
miesčio pav., Suvalkų gub. Visų iieš- 
komųjų meldžiu atsišaukti.

Antanas Diedinskis,
1221 Hester ave. Centralia, Tll.

Pajieškau pusseserės Alenos Nau- 
jalienės, iš Liudvinavo miestelio, Su
valkų gub. Gyveno Shenandoah, Pa. 
Jos pačios ar kas ja žino, meldžiu 
atsiliepti.

Magdalena Kučinskaitė, (21)
206 Athens str., S. Boston, Mass.

Pajieškau draugų: Augusto Gau
bė. Alekso Rutenbergo ir Petro Alan- 
derio, visi Margeninkų sodos. Lauk
žemio nanap., Telšių pav? Kauno 
gub. Meldžiu visų atsišaukti. (21) 

Franas Narmontas,
53 Hudson ave., Brooklyr., N. Y.

Pajieškau Jone Smalsčio, iš Ka
majų miestelio, ir Jono Vanago, iš 
Gaidelių sodžiaus, abudu Kauno gub., 
Smalstis gyveno Rochester, N. Y.,.o 
Vanagas Mahanoy City, Pa. Jų pačių 
atsišaukti ar kas juos žino, meldžiu 
pranešti.

P. Vilutis, ,
101 Oak str., Lawrence, Mass.

Pajieškau brolių Kazimiero ir Fra - 
no Yuknų. iš Purplių sodos, Laižuvos 
parapijos, Šiaulių pav., Kauno gub. 
Taipgi pusbrolių Antano ir Igno Ži
liu iš Stumrų sodos, m-eldžiu visų at
sišaukti. . (21)

Adomas Yukna,
•124 Soiiadron ave., S. S. C.

Blind Slough, Ore.

Pajieškau pusbrolio Juozo Kakčio, 
meno Chicagoj, ir draugo Kazimie
ro Norkaus, abu iš Bertažių kaimo. 
Kauno gub. Jų pačių atsišaukti ar 
kas juos žino meldžiu man apie juos 
pranešti. ' „ . ..Magdalena Baktis,

191Vs Ncwton sL, Waltham, Maass.

Pajieškau Kazimiero Ambrozejaus 
ir Antano Mockaus, gyveno Cedar 
Rarids, lova. Taipg5 ir kitų savo pa
žįstamų meldžiu atsišaukti, aš esu 
Gaurės parap. Raseinių pas.

Antanas Tarvainis.
908 Niadison ave., Kewance, 111.

Pajieškau brolio Antano Navi- 
kausko, 2 d. gegužės aš išėjau ka- 
riumenėn, norėčiau su juo susižinoti, 
dclto jo paties ar kas jį žino meldžiu 
atsiliepti.

Jurgis Navikauskas,
% Antanas Žekonis,

16 Harrison ave., Aurora, III.

Pajieškau Petro Diporto, gyveno 
Anglijoj, girdėjau, atvažiavo Ameri
kon. Taipgi švogerio Juozo Pūko iš 
Strazdų kaimo, Rudaminos parap., 
Kalvarijos pav., Suvalkų gub. mel
džiu atsišaukti.

Juozas Anzialis.
1330 N 7-th str. St. Louis, Mo.

Pajieškau Petro Pilypaus ir Kazi
miero K’.augos abu iš Kauno gub., P. 
Pilypas iš Kvatkų valsčiaus. Pagirių 
kaimo, pirmiau gyveno Chicagoj. K. 
Klauga iš Pandėlio valsčiaus. Miko- 
ličių kaimo pirmiau gyveno Kanado
je. Meldžiu atsišaukti.

P. Pilypas,
10 City Point Ct. S. Boston, Ma3s.

Pajieškau Petro ir Kazimiero Pil - 
kauskų ir švogerio Andriaus Žilgal- 
vio, aš jų brolis guliu ant mirties pa
talo ir norėčiau susižinoti. Pirmiaj 
jie gyveno Detroite, Mich.

Povilas Pilkauskas,
167 West str., Lawrence, Mass.

Pajieškau Juozapo Juodikino iš Su
valkų gub., Seinų pav., 15 metų kaip 
Amerikoj. Meldžiu atsišaukti, turiu 
svarbų reikalą.

Valerija Danilutė,
417 Oak Str., Scranton, Pa.

Pajieškau draugų ir pažįstamų iš 
Vilniaus gub., Trakų pav., Varėnos 
miesto. Visu mane pažįstančiųjų 
meldžiu atsišaukti.

Stasys M. Kazilionis,
31g W 3-rd st., Erie, Pa.

Pajieškau draugų Jono Vaičinaus- 
ko, ir Selvestro Petroko, iš Kauno 
gub., Vy dūki ės parap., šarkaimio 
kaimo. Meldžiu atsišauktu Turiu la
bai svarbų reikalą.

Jonas Motys.
1006 Mont Vernon ave.,

Scranton, Pa.

Pajieškau žmogaus gyvenusio Med- 
ford. Ore., kuris "Keleivio” num. 45, 
1917 m. korespondencijoj pranešė, 
kad turi 5 akrų farmą ir didelį sodą 
5 mylių atstumoj nuo miesto. Mel
džiu atsiliepti ar pažįstamieji malo
nės pranešti.

W Y
1703 N. Hoyne ave., Chicago, III.

Pajieškau savo žmonos. Julės Sint- 
kauskienės, kuri prapuolė 30 balan
džio. Sykiu su ja dingo ir burdingie- 
ris, Stanislovas arba ”Styvas.” Kur 
jie dingo, aš nieko nenumanau, tik 
parėjės iš darbo jų neradau namie. 
Neradau taipgi auksinio savo laikro
dėlio ir $500 pinigu, kurie bnvo pas 
ją. Ji yra mažiukė, geltonų plaukų, 
nosis užriesta Jisai yra tamsių plau
kų, be ūsų, švepluoja; abudu 26 me
tų amžiaus. Kas apie juos praneš, 
tam duosiu dovanų.

Motiejus Svintkauskas,
85 B. St., So. Boston, Mass.

Pajieškau Igno Kiseliausko, Kauno 
gub., Raudanskos vals., Raudonėr.ų 
kaimo, pirmiau gyveno Chelsea, Mass. 
Girdėjau, kad išvažiavo į Pitttsburgh, 
Pa. Myli išsigert.

Jonas Leikus,
6 Hooper str., Chelsea, Mass.

Pajieškau Antano Ariošiuno drau
gų. kurie sykiu su įuom dirbo lentų 
plovykloj Tellurede, Cnlo., kur 17 d. 
balandžio š. m. Antanas Ariošiunas 
likos užmuštas. Atsitikimą mačiusi 
malonės atsišaukti, gaus atlyginimą. 

Jurgis Ariošiunas, ' (21)
3314 S. Union ave., Chicago, III.

Pajieškau pusbrolio Petro Dapshio, 
iš Skuodo miesto, Telšių pav., Kau
no gub. Aš jo pusseserė Magdalena 
Danshaitė po vyru Steponavičiene 
meldžiu jo paties ar kas apie iį žino 
atsiliepti.

Magdalena Steppen. 
Walsenburg, Colo.

"PAJIEŠKAU savo dėdžių ir tetų: 
Antano ir Simano Daujotu, Barbo
ros Vaicekauskienės (Daujotaitės) 
ir Paulinos Daujotaitės. Pirmiau 
•rvveno 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 Daujotaitė
126 N. Mississipni ave..

Atlantic City, N. J

Paiieškau brolių Martino ir Fra 
no Timinskių iš Veredevos dvaro. Ei- 
riogalos parap.. Rastinių pav. Kau
no gub. Jų pačių ar kas žino mel
džiu atsišaukti. (19)
Elizbieta Timinskiutė-Kelšausl^enė,

22 E 9-th st., George to wn, III.

Pajieškau Pijaus Armino, jis apie 
45 metų amžiaus, vidutinio ūgio, žili 
plaukai, dešinės rankos vienas pirš
tas pritrauktas. Jis gyveno Phila
delphijoj. Kas apie įj suteiks tikras 
žinias, gaus 10 dol. atlyginimo.

T Yodeika, (19)
801 N 8-th st.. Philadelphia, Pa.

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

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

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 ave., Waterbury, Conn.

Pajieškau švogerio Jono Andriu
kaičio. iš Painsrio sodos, Skaimemu- 
nio parap., Raseinių pav., Kauno 
gub. Turiu svarbų reikalą ir meldžiu 
jo paties ar kas jį žino atsišaukti.

Frank Petraitis, (20)
2231 West 21 pi., Chicago, III.

Pajieškau brolio Jurgio Jociaus ir 
pusbrolio Kazimiero Jociaus, abudu 
iš Šimkaičių valsčiaus, Raseinių pav. 
Kaunogub., gyveno Pittsburge. Tu
riu svarbų reikalą ir meldžiu atsi
šaukti.

Stasys Jocius (19)
900 Jenne str., Kenosha, Wis.

Pajieškau brolio Antano Samaliaus 
Pereitais metais jis gyveno Harts- 
hom, Okla. Jo paties atsišaukti ar 
kas apie jį žino malonės pranešti, už 
ką busiu labai dėkingas. (20)

Kari Schreiber
% P. Sprains, 

Winifred, Mantana.

"KELEIVIO” SKAITYTOJŲ 
DONAI.

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

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

Su pagarba,
"KELEIVIO" LEIDĖJAI.

Pajieškau savo vyro, kuris palikęs 
mane 30 d. balandžio išvažiavo ir ne
žinau kur jis dabar randasi. Meldžiu 
mylimasai grįžti, aš atsiprašau tavęs 
ir prižadu daugiau tau neįsipykti. Ne-1 
palik manęs vienos, sugrįžšk.

A. Geneikienė,
416 East str., New Haven, 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 
į kitą miestą. Išvažiuodamas į Fran- 
ciją norėčiau bent susirašyti, dėlto 
meldžiu vieno ar kito atsišaukti.

Stanley Rimkus
Co. F 108-th Infantry, (20)

Camp Wadsworth ,
Spartansburg, S. C.

Pajieškau brolių Kazimiero ir An
tano, taipgi ir kitų savo pažįstamų 
iš Jėdzių kaimo, Pernevos parapijos, 
Kauno gub. Meldžiu atsišaukti. (20) 
Petronėlė Staninlintė-Kuėinskienė, 
57 Niagara sL,Toronto Ont.,Canada.

APSIVEDIMAI.
Pajieškau apsivedimui merginos, 

tinkamos prie kostumeriškos rubsiv- 
vystės biznio. Turi buri linksmo ir 
malonaus budo. Norinčios turėti gra
žų gyvenimą malonės atsišaukti, pri- 
sųsdamos savo paveikslus.

Simanas Ya.škevičius, (20)
2707 Washington ave., 

Saginaw, Mich.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės be vaikų, nuo 17 iki 27 
metų amžiaus, be skirtumo tautos, 
laisvų pažiūrų, sutinkančios imti ci- 
lišką šliubą. Aš esu pasiturintis 27 
metų vaikinas. Geistina, kad atsi
šauktu iš netolimos vietos, kad gali
ma butų ypatiškai pasimatyti.

A. C.,
484 Maple str., Milwaukee, Wis.

Pajieškau apsivedimui laisvos 
merginos arba našlės tarpe 25 ir 35 
metų amžiaus. Aš esu laisvas, 35 me
tų amžiaus, turiu gerą ir nuolatinį 
darbą, uždirbu nemažiau kain 35 dol. 
sąvaitėj. Su pirmu laišku meldžiu 
prisiųsti paveikslą, kuris Pus sugrą
žintas. A. Bendika,

Generąl Delivery, Worcester, Mass.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės be vaikų, nao 23 iki 33 
metų amžiaus, be skirtumo tikėjimo, 
sutinkančios imti civilišką šliubą. Aš 
esu 32 metų, blaivas vaikinas. Su
tinkančios vesti gražų šeimynišką gy
venimą, malonės atsišaukti, prisūis- 
damos savo paveikslą. Atsakymą 
duosiu kiekvienai. Vyrų meldžiu ne- 
rašynėti. I (20)

J. P. Grenevich,
3019 So. Union ave., Chicago, III.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 22 iki 26 metų amžiaus, be skir
tumo religiškų pažiūrų, mokančios 
gerai rašyti ir skaityti, turi būti 
šviesaus gymio. S>’ pirmu laišku 
meldžiu prisiųsti savo paveikslą. 
Platesnes žinias suteiksiu laišku.

I. S. Ost’s,
318 W 3-rd str„ Erie, Pa.

----------- :—m--- ;---------------APSISTOK ir gKAITYK
v
Čionai dėl Tavęs yra 

daug žingeidaus ir 
naudingo.

Daug kalbama ir rašoma apie Joną ir Marę 
Čižauskus, kaipo vienus iš geriausių daininkų, 
bet ne visi turėjo progą išgirsti tuos jų puikius 
ir malonius balsus.

Kadangi pp. Čižauskai yra įdainavę į Columbijos Rekordus daugelį 
dainelių, tad dabar kiekvienas turi progą pasiklausyti ir gėrėtis tų dai
nininkų balsų ne koncertinėse salėse, bet savo namuose ir tada, kada tik 
panorės. Ar tai nepuiki proga, ar nereikia iš jos pasinaudoti?

Užeikit pas Columbijos Rekordų pardavėją ir pareikalaukit kad Jums 
pagrajintų sekančius Čižauskų rekordus. Nepamirškit ir apie Karalie
nės Aiolų Parapijos Choro puikiai įdainuotas daineles.
10-inch 75c. ’ »

Įdainavo Jonas ir Marė čižauskai, su akompan. orkestros.
ESI 91. (ANT MARIU KRANTELIO E3190. (TRĮS BERNELIAI. 

(SAULUTE TEKĖJO. (VAKARINĖ DAINA.
E3192. (GIEDU DAINELĘ. E3244. (SKAMBANČIOS STYGOS.

(GEGUŽINĖS DAINA. (TU MANO MOTINĖLE.

Pirkine Karės Taupymo Markes 
ir pagelbėkite Laimėt Karę.

Coiumbia GraphophoneCa
Kuomet perki Rekordus, visuomet reikalauk

COLUMBIA REKORDŲ 
paduodamas numerius.

F ’ ▼ 1

III!

Įdainavo Karalienės Aniolų Parapijos Choras iš Brooklyno.
E3189. (OI MOTULE. E3242. (OŽELIS.

(MOTUŠ, MOTUS. (MES PADAINUOSIM.
Jeigu dar neturit naujo COLUMBIJOS Lietuviškų Rekordų katalio

go, reikalaukit pas COLUM BIJO S pardavėją, gausit Dovanai.

Pajieškau apsivedimui merginos , 
arba našlės be vaikų, bet geistina, 
kad gyventų netoli Bostono ir butų 
Kauno gub. Su pirmu laišku mel- 
diu prisiųsti ir paveikslėlį.

J. Poškus,
386 Windsor str.,

E. Cambridge, Mass.

Pajieškau merginos arba našlės, 
kuri mylėtų dorą gyvenimą. Su pir
mu laišku meldžiu prisiųst ir savo 
paveikslą.

L. Jurėnas,
386 Windsor str.,

E. Cambridge, Mass.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 25 iki 3o metų amžiaus, turi bū
ti iš Kauno gub., sutinkanti imti 
civilišką šliubą. Aš esu 28 metų. Su i 
pirmu laišku meldžiu prisiųsti pa
veikslą. Paveikslus ant pareikalavi
mo grąžinsiu.

Frank Mingala, (20l
925 Granbush str., Wilwaukee, VVis

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės be vaikų, nuo 20 iki 35 
metų amžiaus. Platesnių žinių mel
džiu kreiptis per laišką žemiau pa
duotu antrašu:

J. Cons, (20)
Wood-Ward Cor. Bar.,

Detroit, Mich.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 18 iki 25 metų amžiaus, Laisvų 
pažiūrų, mokančios anglų kalboj ra
šyti, ir skaityti, taipgi turi būti gy
vo budo. Aš esmi pasiturintis vai
kinas. Su pirmu laišku meldžiu pri
siųsti savo paveikslą. (20)

George Paslis, Johnston City, UI.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 18 iki 25 metų amžiaus, sutin
kančios imti civilišką šliubą. Aš esu 
27 metų. Su pirmu laišku meldžiu 
prsiųsti savo paveikslą. Atsakymą 
duosiu kiekvienai.

•T. D. Saunders,
344 No. 8-th str., Clinton, Ind.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės be vaikų, nuo 2g iki 36 
metų amžiaus, laisvų pažiuių, su
tinkančios imti civilišką šliubą ir 
darbšti. Su pirmu laišku meldžiu 
prisiųsti savo paveikslą; negavęs pa
veikslo, atsakymo neduosiu.

J. Dulskis,
124 Schuyler ave., Kearnev, N. J.

GAUS $5.00 DOVANŲ kas praneš 
tikrą adresą Adolfo Szultz. Jis išva
žiavo iš Cambridge. Mass., gyveno 
Campello, Mass. Jis vra tamsių plau
kų, rudų akių, smulkaus dailaus vei
do, 33 metų amžiaus. Kalba angliš
kai, lietuviškai ir lenkiškai. Paeina 
iš Nacališkių dvaro, Pabaisko para
pijos, Vilkmergės pav., Kauno gub.

I’. Bartkevičia, (21)
877 Cambridge st.,

Cambridge, Mass.

REIKALAVIMAI.
REIKALINGAS vyras- mokintis 

Barbervstės amato, gera proga išsi
mokinti. Kreipkitės šiuo adresu: 

Karol Walackas,
705- Main str., Cambridge, Mass.

REIKALINGA senyva moteris ap
žiūrėjimui vienos vpatos ir namų. 
Gali bnti pilna šeimininkė. Skiria
mas pilnas pragyvenimas. Darbo ne
daug, vieta gerai moteriai ant visa
dos. Gali užsiimti ir savais darbais. 
Platesnių žinių meldžiu kreiptis.

A. L.,
1550 Davenport ave., N. E. 

Cleveland, Ohio.

REIKALAUJAM:
Lietuvių ir rusų dirbti kietųjų ang

lių mainose. Merrimack kasyklose, ne
toli Christiansburg, Virginijoj, prie 
Norfolk ir Western 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, nu-kyklos ir bažny
čios. Laišku galit klaust pas: (20) 

W. E. ROTHERMF.L, 
Merrimack Minės, Virginia.

REIKALINGI VYRAI IR 
MOTERIS.

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

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

REIKALINGI DARBININKAI.
Darbo parupinimo biuras Montel- 

loj reikalauja daug darbininkų. Mo
kama po SI8 sąvaitėj. Kreipkitės pas:

Justin Mickevičia. (21)
146 Ames str., Montello, Mass.

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.

PARDAVIMAI.
PARSIDUODA Karmos, didelės ir 

mažos, apgyventose vietose, lengvais 
išmokėjimais. Toliaus gyvenantis, 
kurie negalite ypatiškai aplankyti ir 
apžiūrėti, reikalaukite kataliogo su 
plačiomis informacijomis, kreipkitės 
šiuo adresu, o gausit visada gerą pa- 
tarnavini”.. (20»

S SINKEVIČIA,
R F D 2, Southbury, Conn.

"ŽIŪRĖKITE, KAS ČIA PARSI
DUODA

"Tai puikus dviejų augštų namas 
su čeverykų taisymo dirbtuve, ma
šinomis ir visomis įtaisomis. Kaina 
nebrangi, vieta gera, biznis senai iš
dirbtas. Priežastis pardavimo—sa
vininko senatvė. Kreipkitės pas: 

A. G1LDERIS, (19)
2636 E. Lehigh Ave., 

Philadelphia, Pa.

Jieškok šio Vaizbaženklio 
kuris randasi ant visų 

Coiumbia Rekordų.

Namas! Namas!
Parsiduoda puikus, dviejų aug

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

A. G1LDERIS.
2636 E. Lehigh Ave., 

Philadelphia, Pa.

FARMA PARSIDUODA. 173 aje
rai žemės, 65 puikios dirbamos že
mės, gaunama 80 tonų šieno, miškas 
vąertės $2,500, 12 ruimų puikus na
mas, didelis naujas tvartas vertės 
$6,000 ir daug kitų budinkų, sodas, 
mašinos, vežimai, 20 karvių, 6 tely
čios, 2 arkliai: kiaulės, vištos, arti 
strytkario iš Worcesterio. Šį farma 
verta $12,000, bet parsiduoda už 
$9,300 $3,500 įmokėti Atsiliepkit 
greit.

Jonas Burokas,
12% Millbury str., Worcester, Mass

PARSIDUODA namas trims fami- 
lijoms gyventi, 12 ruimų su gasais ir 
toiletais. Kaina $1,000, įmokėt reik 
tik $200. Kreipkitės pas: (21)

J. Mamuckaitis,
71 EAXTER str.,

So. Boston, Mass.

PARSIDUODA namas ir biznis. 
Namas ant 6 familijų su visais įtai
symais. Biznis išdirbtas per 8 metus. 
Namą galiu parduot ir be biznio. 
Parsiduoda labai pigiai iš priežasties 
savininko ligos. (21)

79 Vine str., Montello, Mass.

FOTOGRAF1STAI, TEMYKIT!
Parsiduoda studija, su 4 mašinom 

ir visais rakandais. Biznis gerai iš
dirbtas. Miestelis apgyventas lenkų ir 
lietuvių. Savininkas turi eiti kariu- 
menėn. Kreipkitės šiuo adresu:

Jonas Survila,
16 Factory str., Nashua, N. H.

Gegužiniame “Karde”
Apart kitų gėrybių, juoku ir pa

veikslų atsidaro Meilės Ekspertes 
teismas. Juokų galybės. Pars’trau- 
kite šį numerį

Kain? metams $1.00,
Pavienis numeris 10c.

"KARDAS” 251 Broadway,
South Boston, Mass.

Dr. A. Montvid
Lietuvis Chirurgas ir Gydytojas.

Chicago, III.
Miesto offisas:
1553 W. Madison Street,
Suite 600—612 
Valandos: 10-12 ryte.
Phone Haymarket 2563.

West Side offisas: 
2225 So. Leavitt st. 
Valandos: 6-8 vakare. 
Phone Canai 4626.

Nedėldieniais 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 nntams. 
Prisiųskit markutę o gausit vie
ną numeri. Taipgi turiu pardavi
mui daug i'armų geroj apielinkėj, 
žemė gera, galima pirkt pigiau, 
negu per agentus. Adresas: (19)

"AMERIKOS ŪKININKAS," 
BOK 96, HART, MICHIGAN.

PASIKALBĖJIMAS
Velnio suDieii).

Knyga yra 
svarbi iš ke
lių atžvil
gių jos turi
nio: šv. pa
veikslų. ir 
švnetraščio 
dieviškos 

kalbos.
4

PAVEIKSLAI.

1. Dievas, 
sutvėrė A- 
domą iš mo

lio. i pusdams jam dvasią per nosL
2. Adomas, su Jevą, Rojaus darže.
3. Velnias pasivertė į aniolą: Gabri

elius su Arhaniolų po jo sparnais.
4. Adamas, Jieva, žaltys ir dievo 

Balsas.
5. Šv. Petras, ir Gaidys.
6. Mergina ir Smakas septin gaivia.
7. Adomas aria žemę.
8. Jėzus, išvijęs velnius iš žmogaus, 

užleido juos ant kiaulių.
9. Lozorių, aniolai. nešasi t dangų.
10. Kainas, užmuša savo broli AMių.
11. Velnias, su aniolų. varžosi už 

Maižešaus kūną.
12. Didžuvė išvėmė pran. Janošių.
13. Velnias, užneše Jėzų, ant bažny

čios bokšto.
14. Dievas, išmeta Velnius iš dangaus.
ANTRA KNYGA PO ANTGALVIŲ:

Siblija Riešučio KenN.
• Su dešimt paveikslų. Švento Rašto 
Patrijarhų. minėtinai paveikslai: Ado
mo. Nojaus. Abraomo. Loto. Jokūbo. 
Maižešiaus. Jozuvo. Dovydo. Saliamo
no, Elijošiaus. ir kitų. Prie kiekvieno 
paveikslo bus ir Biografija, svarbiau
sių gyvenimo darbų ir už reiškimų.

Kiekviena knyga 5x8 32 pusi. kaina 25c
Arba penki egzempliorai už .... $100.

Dėl stokos kapitalo tramdosi jų spauda. 
Norinti turėt sias knygas, pasiskubin
kite su prenumeratoms iškalno. Pagal 
nors jūsų, vardai bus pakvituojami ant 
paskutinio puslapio knygoje.

Pinigus siuskite per "Money Order."

BUTKAUS SPAUSTUVE
.613 W. Fort St.

P. 0. Box 1233 Detroit, Mich.



8 KELEIVIS.

e v e 'Draugo Grigaičio prakalbos
VlOtlIl AC /lTIlftC Gegužės 13 d. Cambridge, 
VlvUlIvM CillllUv o 14 d. So. Bostone d. 

j Grigaitis pasakė prakalbų, 
nušvesdamas socialistų po
ziciją Lietuvos klausime.

Draugas Grigaitis aiškiai 
ir vaidzdžiai išgvildeno tris 
pamatines mintis, nustatan
čias kievienoj tautoj ir ap
skritai visoj žmonijoj trijų 
žmonių kategorijų, būtent 
imperialistų, liberalų ir dar
bo žmonių pozicijas tautų 
klausime. Klausytojas, kad 
ir nedaug su pasauline poli
tika apsipažinęs, lengvai iš 
d. Grigaičio kalbos gali su- 
orasti, kad tikrenybėje tau
tų liuosuotojais yra ne im
perialistai, siekiantis užka
riavimų, ne liberalai, palie
kantis tautų savitarpinės 
kovos ir konkurencijos lais
vę, bet tik organizuotas pa
saulio proletariatas, reika
laujantis kiekvienai tautai 
teisės pačiai spręsti apie sa
vo likimą ir vykinantis tau
tų kooperatyvi bendradar
biavimą dėl labo visų tau- 
ių.

Dėl stokos vietos platesnį 
d. Grigaičio prakalbų apra
šymą paliekame sekančiam 
numeriui.

Gaidžių peštynės mylėtojai 
pakliuvo i spąstus.

Beverly girioj pereitą ne- 
dėldieni Bostono policija su
ėmė 15 gaidžių peštynės my
lėtojų.

Policija patyrė, kad gai
džių peštynės sporto mėgė
jai turi įsitaisę minėtoj gi
rioj gaidžių kovos lauką, 
kur jie suvažiuoja šventa
dieniais, daro laižvbas vieni 
už vieną, kiti už kitą gaidį, 
įerzina juos ir leidžia peš
tis iki vienas jų nukrinta. 
Taigi pereitą nedėldieni po
licijos viršininkas su ke- 
liatu policistų nuvyko Į nu
rodytą vietą ir suėmė i spąs
tus visus, kurie buvo auto
mobiliais susivažiavę pasi- 
žiopsot kaip bėdini paukš
čiai kruvinasi ir vienas kitą 
žudo dėl užganėdinimo žiop- 
sotojų. Tūli tų gaidžių kovos 
mylėtojų pamatę policiją, 
metėsi prie automobilių ir 
norėjo pabėgt, bet prie auto
mobilių susitiko dėdės, kurie 
paprašė bėglių sunerti ran
kas į geležinius pančius. Su
imta 15 ypatų. Ant gaidžių 
kovos arenos atrasta tris 
sukruvinti, negyvi gaidžiai 
kurie atidavė savo gyvastis 
dėl patenkinimo gemblerių 
o 40 gyvų gaidžių atrasta 
klėtkose. Iš tardymo areš
tuotųjų patirta, kad arti tos 
vietos gyvenantis farmeriai 
buvo papirkti, kad nepra
neštų policijai, tečiaus vis
gi atsirado tokių, kuriems 
pagailo nelaimingų paukš
čių. Paimtų gaidžių vertė 
apskaitoma ant $5,000.

Reikalauja, kad tik piliečiai 
butų priimami j darbą.

•J. L. Walker & Co. čeve 
ryku dirbtuvės darbininkai 
Lynne, pradėjo reikalauti 
kad firma samdytų darban 
vien tik čia gimusius ir na- 
turalizuotus piliečius. Šitam 
judėjimui davė pradžią tas 
kad tos dirbtuvės darbi
ninkai žiūrėdami i išvažiuo
jančius paimtus kariumenėn 
naujokus, pamatė tūlą skai
čių pirma dirbtuvėj dirbu
sių vaikinų, tuo tarpu tinka
mo kariumenei amžiaus ne- 
piliečiai pasiliko dirbtuvėje 
liuosi nuo kariumenės. Suju
dę darbininkai tuojaus su
statė peticiją, po kurią pasi
rašė 281 darbininkų, reika- 
daudami iš superintendento, 
kad nepiliečiai butų iš darbo 
pavaryti arba priversti išsi
imti pilietiškas popieras.

Darbininkai protestuoja.
Paduota Massachusetts 

valstijos legislaturon bįlius. 
kad butų ivykdinta taip va
dinamas ”Self Insurance” 
Įstatymas, sulyg kurio iš 
darbininkų algos atitrau
kiama tam-tikra dalis fon- 
dan, iš kurio mokama pašal
pa nelaimės patiktam darbi
ninkui arba posmertinė. 
Prieš tokią darbininkų ap- 
draudą, organizuoti darbi
ninkai protestuoja, aiškin
dami,. kad tatai neša naudą 
tik fabrikantams.

Gtažiausis Teatras 
ir koncertas!

Birutės Kanklių choras 
25 gegužės, rengia gražiau
si koncertą, kokio apielinkės 
lietuviai da nematė. Šalę 
koncerto perstatys pirmu 
kartu lietuvių scenoje vei
kalą „Caras Sibire.” Į tą 
koncertą turėtų atsilankyti 
visos apielinkės lietuviai, 
nes tokio gražaus koncerto 
vargiai kas yra matęs.

Rengėjai.

LIETUVIAI PAS
PIRKITE ŠERUS. į

“VILTIS” Publishing Company i
SHENANDOAH, PA.

Laikraštis "Darbininkų Viltis,” įsteigtas 1903 metuose, iš privačių I 
rankų pereina ; nuosavybę bendrovės. "Viltis Publishing Co.,” kuri S 
yra padavus aplikacijų čarteriui. Minėtoji bendrovė leis laikraštį ne- ( 
prigulmingoje, pažangioje dvasioje. Insikorporuoja ant $10,000.00. Ia- ) 
korporavimo viršininkai yra: Prezidentas — P. W. Birštonas, buvęs ? 
skvajeris ir "Susv. L. A.” pirmininkas; kasierius — Julius Luščins- $ 
kas, iždininkas bankos "Miners Bankinę Trust Company:” Sekreto- j 
rius — V. J. šliakys, "Darbininkų Vilties” įsteigėjas ir redaktorius. J
Norėdami turėti draugų ir talkininkų po visą Ameriką, šiuomi ap- S 
skelbiame plačiai visuomenei ir subskripciią minėtosios bendrovės Į 
šėrų. Šerai yra po $25. Norintys pirkti šėrą arba kelis Šerus, tegul j 
pinigus siunčia draugijos iždininkui: Mr. Julius Lushinsky, Treas., j 
MINERS BANEING TRUST Co., Shenandoah, Pa. ir drauge tegul Į 
duoda žinią sekretoriui: Mr. V. J. Szliakys, 40 So. Bowers str., She- i 
nanaoah, Pa. Kas pirma norėtų platesnių žinią laiškų, tegu kreipia- ? 
si šiuo adresu: (24) S

„VILTIS” PUBLISHING COMPANY, 
Shenandoah, Pa. į

H 
B 
h 

Pranešu gerbiamai publi- Į 
kai, kad po No. 258 Broad- U 
xvay atidariau lietuvišką < į 
graborystę ir noriu patėmyt,! ! 
kad aš laidosiu pigiau, neguiŲ 
kiti. Neturtinguosius gale- H 
siu palaidot, mažus už $15; 
didelius nemažiau kaip 65 
dol. už viską. Kreipkitės pas Ji 
mane šiuo adresu:

P. J. Jakunevicz,
258 W. Broadway,

So. Boston, Mass. $ 
Tel: 381 So. Boston.

Gvvenimo vieta: 702 E. 5 st. $ 
Tel: 1525—M. $

LIETUVĮ!

Reikalingas Zeceris.
„Keleivio” spaustuvėj rei

kalingas zeceris prie įvai
raus darbo. Dėl platesnių in
formacijų kreipkitės laišku.

„Keleivis,”
255 Broadwav,v

So. Boston, Mass.

Severos Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikatą.

Jusu Sveikata
reikalauja švaraus užsilaikymo ir 
tvirto prisilaikymo hyfiienos tai- < 
syklių. Tokiu budu galima išsi- ( 
saugoti nuo daugelio ligų, kurios 
it galingi priešai tykioja iš visą < 
pusių. Buk prisirengęs! Užsi- 
laikyk hygieniškai švariai. At- 
minkie. kad švarumas seka die- < 
vobaimingurr.ą. Laikyk po ranka

Severa’s
AntisepsoL <

Tatai yra puikus hygieniškas ir 
an tise puškąs plovimas, kurs kas- 1 
dieną vartojamas burnos išplovi- ( 
mui arba gargaliavimui, nosies ir 
ausies įšmirkšūmams; jis taipgi ‘ 
vartojamas plovimui skaudulių ir ( 
susižeidimų ir apmalšinimui ocos ■ 
niežtančių išbėrimų.

Kaštuoja 35c visur aptiekose. (

W. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIDS, IOWA

> 
i

*

i
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Telephone: Back Bay 4200

DAKTARAS

Fr. Matulaitis
GYDO VISOKIAS LIGAS 

PRITAIKO AKINIUS.

Penkių dažymo dirbtuvių 
darbininkai sustreikavo.
Nepriklausomosios Dažy

tojų ir Valytojų unijos na
riai, skaičiuje 50 žmonių, 
pareikalavo sutrumpinimo 
darbo valandų iki 50 vai. sa
vaitėje, pripažinimo unijos 
ir mokėjimo už legalius 
šventadienius ir viršlaiki do 
1V» tos mokesties, kokią 
mokama už paprastas darbo 
valandas. Be to reikalauja, 
kad unijos nariai nebūtų 
pavaromi iš darbo be aiškiai 
prirodytos priežasties.

Kadangi samdytojai rei
kalavimus atmetė, darbinin
kai sustreikavo. Tas srtei- 
kas paliečia 5 didžiausių 
Bostono valymo ir dažymo 
įstaigų.

LSS. 60 kuopos narių žiniai.
Ateinančioj nedėlioj, pra

sidedant nuo 11 vai. dieną 
bus nepaprastas LSS. 60 k p. 
susirinkimas kuopos svetai
nėje. Visi nariai privalo su
brinkti, nes bus svarstomi 
svarbus reikalai, kurie pa
liečia kiekvieną narį.

J. Kazlauskas, sekr.
Dentistas Dr. Kapočius va

saros sezonui pakeičia savo 
ofiso valandas. Seredomis 
priiminės pacijentus tik nuo 
9 vai. iš ryto iki 12 vai. die
ną. Visomis kitomis sąvai- 
tės dienomis valandos pasi
lieka kaip ir buvo, 
randasi „Keleivio” 
ant pirmų lubų.

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

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

Netoli didžiojo miesto knygyno, J

BOSTON, MA88.

Ofisas 
name.

Reikalingas Bučeris.
Į Lietuvių kooperacijos 

krautuvę, turi suprast gerai 
bizni, nes turės būt ir vedė
ju. Reikia užsistatyt $500 
kaucijos ir suprantantis ke
lias kalbas. Atsišaukit grei
tai. John Navickas, 
43 Holvoke str.,

Easthampton, Mass.
PARSIDUODA drukuoja- 

ma mašina, pirmiau tų maši
nų kaina buvo $50.00, o da
bar parduodam jas už nuže
mintą kainą po $14.00 ir $16. 
Kas pirks mašinėlę, tiems 
duosime $1.00 vertės knygą, 
kur yra visi nurodymai. Gy
venančius Bostone arba

Ateinančio ketverge va
kare LSS. 60 kuopos svetai
nėj, po No. 376 Broadway, 
bus įdomios diskusijos, klau
sime : „Kas Lietuvai bus rei
kalinga karei pasibaigus?” 
Šitas klausimas interesuoja 
visus, kas tik lietuviu da
jaučiasi esąs; dėlto geistina,1 Brocktono apielinkėje galė- 
kad susirinktų visų musų;tume pamokinti. Nepraleis- 
srovių šalininkai ir su pagal- ,kitę progos. Galite kreiptis 
ba nuomonių įvairumo klau- laišku. S. POCIUS, 
simą padėtų išrišti. 24 Porter st. Montello, Mass.

Pirmutinis Bostone Lietuvis
kuris turi

Siutą, Overkotą ir Rainkotą Krautuvę.
Taipgi užlaikom visą eilę auksinių, sidabrinių ir 

auksuotų daiktų, visokios rųsies laikrodžių.
Priimam užsakymus ir pristatom į namus ant pa

reikalavimo.
Viską galite gaut užmokant arba ant lengvų išmo

kėjimų, tik $1.00 į sąvaitę,
Taisom laikrodžius ir kitus auksinius daiktus.

P. KETVIRTIS
233 Broadway, So. Boston, Mass.

ELEKTRA YRA GYVASTIS. 
VYRAI—MOTERS—KAM KENČIAT? BnHt tvirtus, 
sveiku Užsiganėdinki t gyvenimu. Prisirengkite dabar 
prieš ligas, skaudulius, šaltį. Stebuklinga* pasekmes ta
sai elektriškas diržas padaro kiekvienam. Ar norėtųsi 
sirgti ir kentėt kada mes pasiūlom pagelbą taip'pigiai. 
Tasai elektriškas diržas padarytas su ypatingu tikslu. 
ATNAUJINT GYVYBĘ nusilpusio kūno dalyse. Geras 
nuo susinervavimo ligų, reumatizmo, suirimo pilvo, ink
stų, plaučių ir kitokių negalių vyrams ir moterims. Ne- 
kentėk da vieną dieną. Prisiųsk $1.50 su vardu ir adre
su, o mes pasiųsime tuojaus. Priduokite juosmens mie
tą. Už Suvienytų Valstijų reikalaujame užmokėt iš kalno.
Fiahleigh & Co, B. 70 Athenaeum Bldg, Chicago, IIL

KAINA Mc. 
GRAŽIAIS AUDIMO APDARAIS Me.

ŽMOGAUS ISS1VYSTYMAS
KAIP IR Iš KUR ATSIRADO ŽMOGUS?

IŠSIVYSTĖ Iš BEŽDŽIONĖS, NEKURIE SAKO, 
BET Iš KUR ATSIRADO BEŽDŽIONĖ?

Yra Ui klausimai, kuriuos aiškiai ir nuosekliai 
išaiškina šita knyga. Joje telpa paveikslai kokiu 
budu toji forma išsivystymo keitėsi iki priėjo prie 
žmogaus.

r > ■£

ir apielinkėj

Tikra Lietuviška Trajanka 35c 
Mostis ir skysčiai nuo niežų 1.09 
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
Gamas nuo dantų gėlimo .. 10c 
Visokie kvepianti ir medlka-

liški muilai ____10, 15 ir 25e
Blakėms ir tarakoa. nuodų 25c

25c
50c
25c
50c
20c
J.->C

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, 25c., 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 daktarų.

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

Visokiame reikale kreipkitės šiuo adresu:

X Šidlauskas
PROVIZORIUS

226 Broadway, Kampas C st. So. Bostt\ Bass. I

LIETUVIŲ ŠEIMYNŲ 
ISTORIJA

PAGAL JUŠKEVIČIAUS DAINAS... 
PARAŠĖ Z. ALEKSA.

KNYGA, KURI AIŠKIAI APRAŠO LIETUVIŲ 
PRAEITI NUO ŽILOS SENOVĖS.

Iš jos sužinosi, kada musų protėviai vogdavo sau 

žmonas, vėliau pirkdavo. Kaip motinos parduodavo 
savo dukteris. Kokios buvo vestuvinės ir laidotuvių 
apeigos ir kaip jos keitėsi.
Tai viena knyga lietuvių kalboje, kuri taip eaulkial 
išgvildena musų praeitį iš užrašų užsilikusių 
pačius žmones.

KAINA Ue.
AUDIMO APDARAIS Me.

Viršminčtos knygos gaunamos "Keleivio” knygyne. 
Siunčiant pinigus adresą užrašykit taip:

"KEL IVIS,” SO. BOSTON, MASS.

SĖS*

“KARDAS”
YRA TAI PUIKUS ŽURNALAS, 

oilnas svarbių ir humoristiškų raštų, 
• r daugybė gražių paveikslų. Dabar 
jis išeina reguliariškai kiekvieną mė
nesį, 36 puslapių, gražiai apdarytas. 
Šaunus laikraštukas; jam lygaus lie
tuviai neturi. Metams tiktai $1.00. o 
pavienis numeris 10c. Parsitraukite 
dabar Balandžio-April numerį, o ne
sigailėsite! Adresuokite taip: 
”K ARDAS” 251 Broad way,

So. Boston. Mass.

DAKTARAS . I

A.LKAPOCIUS^
LIETUVYS DENTISTAS. 

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną.;
Nuo 2 iki 9 vak..į 

NEDĖLIOJUS 
iki 1 v. po pietų.

Ofisas "Keleivio” name.
j 251 Broadvay, tarpe C ir D Sts.; 

SO. BOSTON, MASS.

(

(

i

“KELEIVIO” SKAITYTOJŲ 
DONAI.

DARBO ŽMONĖS! PLATINKITE "KELEIVĮ” 
Jis pasitarnaus Jums visados teisingai ir visame 

šventai gins Jūsų reikalus.

Geriausia 
Lietuviška

Gyduoles sutaisome 
ir prisiunčiamo 

visokias,

kurios tik pasaulyje 
priimtos ir yra 

vartojamos.

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

Ypatingai geros šios gyduolės:'

girkite faunas!

ii
>
Į
) 
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)
)
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GERK. "KEL.” SKAITYTOJAI!
Jus žinot, kad visokie spaudos 

dalykai pabrango begalo, laik
raščio išleidimas prekiuoja nesu
lyginamai branginu negu me
tai atgal. Todėl visi, kurie ga
vot paraginimus, kad Jmą pre
numerata pasibaigė, malonėkit 
kaip galima greičiau atnaujit, 
nes kitaip negalėsime laikraščio 
siuntinėti. Podraug meldžiame 
ir savo draugus prikalbint išsira
šyti "Keleivį,” knris drąsiai gina 
darbininkų reikalus nepaisyda
mas visų gyvenimo audrą.

Su pagarba, Į
"KELEIVIO” LEIDĖJAI. J 
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Didžiausioj Lietuvių Kolonijoj Amerikoje.
10,000 Akrą Derlingos žemes.

Parsiduoda fa r mos po 40 akrų ir daugiau ant labai len
gvų išmokėjimų. Kainos nuo 15 dol. ir augščiau už akerį. 
žemė randasi labai gražioj apielinkėj, prie puikių upelių ir 
ežerų, kur vasaros laiku suvažiuoja daug žmonių ant vaka- 
cijos, tos vietos yra pavadintos kaipo „Summer Resorts.” 
Pačiame viduryj žemės randasi miestas vardu WOODBO- 
RO, WIS., kuriame yra stotis geležinkelio, 2 mokyklos, ho- 
telis su restauracija, krautuvė (department store) ir dau
gelis namų, šito miesto visa valdžia bus lietuviai, yra už
dėtas TIKRAS LIETUVIŠKAS MIESTAS. Minėtame mies
te dar dabar galima gauti pigiai pirkti lotus, kurie trumpa
me laike bus kelis kartus brangesni, visi randasi labai gra
žioj vietoj ir prieina prie ežero kranto. Šito miesto gyven
tojai turi labai gerą transportaciją. nes per visą kolioniza- 
cijos žemę eina geležinkelis ir tik 6 mylios iki dideliam mies
tui, kuris vadinasi RHINELANDER, kuriame yra didžiau
sia turgavietė ir kuriame randasi 24 (fabrikai) dirbtuvės, 
žiemos laiku norintieji gal gauti darbą.

Turime labai gerų farmų išdirbtų, su geriausiais įtai
symais, su trobom, sodais, gy vuliais ir visomis mašinerijo
mis. kokios tik yra reikalingos ant farmų gyvenantiems ir 
arti prie gražių miestų ir ant gerų kelių (vieškelių), kurios 
gali patikti kiekvienam, hiednam ar bagotam. Parduosime 
ant labai lengvų išmokėjimų arba mainysime ant miestų 
praperčių.

Taipgi priimame Liberty Bondsus. kaipo užmokestį už 
farmas už jų pilną vertę.

Norėdami plačiau sužinoti apie Lietuvišką Koloniją, tai 
prisiųskite savo vardą ir adresą, tai męs prisiusime jums 
dykai knygelę su žemlapiu, paveikslais ir plačiais paaiškini
mais apie geriausias farmas kokios tik gali būti Amerikoje.

Turime du ofisus. Rašykite ar važiuokite kur jums pa
rankiau:

EILIŲ KNYGA
M Gražiausių Dainų ir Nejausiu

į L
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Papuošta daugeliu spalvotų puikių paveikslų, 
223 puslap. didžio, apie 150 įvairių eilių, tinkamų 

deklamuot ant viešų susirinkimų.
Knygoje trijų rųšių eilės:

TAUTIŠKOS, ŠEIMYNIŠKOS IR DARBININKIŠKOS.
Tai gražiaaaia ir turtingiausia eilių knyga lietuvių kalboje. 

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

Ta pati knyga drūtais audimo apdarais — I1.H.

SIELOS BALSAI
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LIBERTY LAND & INVESTMENT CO.
Chkagos Ofisas:

3301 So. Halsted St.,
CHICAGO, II.L.

t

Ant Farmų Wisconsine Ofisas: 
’ WOODBORO, WIS.

(Oneida Countv).
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PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 
DARBO VALANDAS.

2 Kiekviena* nusipirkęs tą knygą pasidžiaugs. Pinigus geriat* 
šia i siųst "Money Onteria,”popierinius galima siųst tiesiog pa*

> prastam konverte, užrašius aiškiai adresus saro ir "Keleivio" Ir 
• p rili py t aš 2c. marką.

"KELEIVIS," SO. BOSTON, MASS.



KELEIVIS. 7

CARAS SIBIRE.
Vieno akto veikalas.

Parašė Elmer L. Reinzenstein.

True translation filed with the post- 
master at Boston, Mass., on April 
24, lyl8, as reęuired by the Act of 
October G, 1917.

(Tąsa.)
.Romanovas (linksniai). Na, matai. Aš 

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. O 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 nepiešia. 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?

JBernštorfas (linktelėjęs). Taip, jūsų di- 
dy be. 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 dcvauoja jūsų di

dybė, bet aš negaliu tylėti, kuomet mano 
imperatorius yra lyginamas prie—darbi
ninku 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 i tai 
domos kalba toliaus.) Žiūrėk į mane! Ži
nai. į 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 sušutęs 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. Ar tamsta to nepastebėjai,* 
Johanne?

Bernštorfas. Vokietijoj—ne.

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

Romanovienė (puikindama 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, jūsų 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, Dūmos 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 ji< 
valdono sugrąžinimą, alkaniems žmonėms 
tuojaus bus padalyta milionas .svarų duo
nos ir viešai bus pakarta kokie du-tris 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, jusli didybe! Jus turit tik atsi
duoti į mano 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
būt neaiškiai dalyką išdėsčiau. (Kalba 
tai ir aiškiai). Aš atvykau čionai kad 
grąžinus—

Romanovas. Atleiskite, man, jeigu 
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?

Bernštorfas (pradeda aiškinti). Supran
tamas dalykas; mes norime sugrąžinti—

(Pabaiga bus knygutėj.)

Jis

su-

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

AMERIKOS VAIKAI KO
OPERACIJOJE SU RAU

DONU KRYŽIUM.
(Valdžios pranešimas).

Milionai vaiką 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 
Francijos ii> Belgijos nu
skriaustiems vaikučiams, 
daugelis iš kurių butų numi
rę, jeigu šitoji šalis butų 
nesuteikusi jiems reikalin
gos pagalbos bei pašalpos.

Žmogus, i>o 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 
sraujas palaiko gyvastį. Ta
sai 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; 
tokia 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 
meilės, o ne iš neapykantos; 
iš minčių prakilnumo ir šir
dies geismų, antraip jisai

Mokinkis Angliškai Namie!
PILNAS KORESPONDENCINIS KURSAS

A A 1 1 •• Pataisome visas užduotis. 1\ 1 4frA AA30 Lekcijų_ _ _ buvo $10.10___________ Dabar $2.00
Jeigu nepatiks, sugrąžinsime Jūsų pinigus.

Nėra geresnio budo už ši kurstą išmokti angliškai kalbėti, skaityti ir rašyti. Jis yra lengviausias, greičiausias 
ir tikriausias būdas išmokti visa anglų kalbų namie. Kiekviena lekcija šio kurso 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 popieros lekcijų. Pirma lekcija susideda iš 8 di
delių puslapių — visos kitos iš 4 didelių puslapių. Ant galo kiekvienos lekcijos yra užduotis, kurių mokinys iš
dirba pairai nurodymų ir mokytojaus patarimų, ir siunčia į mokyklą dėl pataisy mo klaidų. Už pataisymą klaidų nie
ko nereikia mokėti. Pataisytas užduotis mokykla grąžina mokiniui atgal. Apie prisinntinėjimą 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 atsakanti mokinimą ir popu- 
leriškas lekcijas jūsų metodos. Jūsų mokinimu esu užganėdintas visais atžvilgiais. Taipgi, ačiū ir už kon
sultaciją (patarimus). Jūsų metodos kursas stebėtinai yra pigus...Su augšta pagarba, JGSEPH KIJAUSKAS, 
Norristoįvn, Pa., July 11, 1917.”
Turime šimtus panašių laiškų nuo save 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, buk pirmas. Siusk $2 šiandien. Indėk markių už 15 centų 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 ęOO.OO. 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 išplatinti musų praktišką metodą. Prisirašyk šiandien. 
Kurie gyvenate netoli, ateikit vnatiškai.

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

3103 South Halsted Street, CHICAGO, ILL*
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JI ANT ŽAIZDŲ ARNETRINK
SKAUSTANČIO KŪNO.

Sloano Linimentas greitai apmalši
na skaudėjimą ir persimą BE TRI- 
NIM0. Čystesnis negu pleisteris ar 
mostis, negadina odos.

Nusipirk , bonkutę atsargai nuo 
reumatizmo, sausgėlos, neuralgijos, 
strėnų gėlimo, podagros ir tiems pa
našių skausmų. Sloano Linimentas 
pagelbės,

(•N

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 

- . . .- . j vaikučiai rašykitės prie
hus bergždžias. Todelei vai- Raudonojo Kryžiaus, nes 
kučiai myli tą vėluką, kuris tokiu vaikučiu visur randa- 
milionus mokyklų vaikučių,!^ kurie gali prie tos orga- 
ivairiose šalyse, pritraukia j njzacjjos prisirašyti, 
orie gelbėjimo, darbštumo,; 
pačėdumo ir ipasiaukavimo 
darbo ir ateis toji diena, ka
da vaikai visų šalių susispie
tę po Raudonojo Kryžiaus 
vėluku pamokins suaugu
sius susipratimo ir draugiš
kumo todėlei, kad tasai Rau
donasis Kryžius paskleidė 
savo reikšmę jųjų gyveni
me.”

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

Iš TOLSTOJAUS 
MINČIŲ.

Netikėk kitų žodžiams, 
viską pats apgalvok ir pri
imk tatai, kas su protu su
tinka.

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

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

Kur prasideda tiesos jieš- 
kojimas, ten prasidtda ir 
tikras gyvenimas; kur liau
jas tiesos jieškojimas, ten 
baigiasi ir gyvenimas.

8-uon dienis Stebėtinas Laikrodėlis
Skaityk! Beabejo nesi matės 

tokio stebėtino laikrodėlio, kokį 
mes čia aprašysime. Laikrodėlis 
užsukamas tik vieną *ykį į 8 die
nas, turi savyje 15 akmenų, yra 
dailiais ir drūtais apsodais, taip 
kad gali išlaikyti per visą gyveni- 
lųą. Mechanizmą turi nepaprastai 
drūtą ir laiką teisingai išlaiko per 
8 dienas neužsukamas 
tuojamas 20 metų, 
riausias laikrodėlis 
nes nereikia dabot 
Tas laikrodėlis vertas mažiausiai 
15 dolerių, bet mes, kad supažindi
nus jus su tuo nauju išradimu, 
nusprendėm per trumpą laiką par
davinėti tą stebėtiną laikrodėlį po 
$7.50. Priedo prie to laikrodėlio 
VISIŠKAI DYKAI duodame pa
auksuotą retežėlį vertės S2.00. 
taipgi barberišką britvą, kuri ge- 

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

duodame DYKAI perkantiems pas mus aprašyta laikrodėlį. Esa
me tikri, kad kiekvienas bns 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:

PRACTtCAL SALES CO.
708 N. May strM (Dept. 80). CHICAGO, ILL.

re-

as

Gvaran- 
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DYKAI PATRUKUSIEMS

5,000 Kenčiančių Gaus Dykai Išmėginimui Plapao
Nereikalinga Visą Gyvenimą Nešiot Bevertą Trasa

"B“ yra atsakančiai nutaikinta paAutkai- 
tė tokiam vartojimui, kad nhikias Beralal 
crifice ir taipgi prilaiko vidurių dalis, kad 
pa"tarosios neiisisvertų | buko pus,. Pa- 
.luškaitėv yra rezervuaras. Siame rezervua
re yra stebėtinos sausinantis sositraakiaatia 

tnedikalas. Kaip greit lis medikalas esti kūne 
sušildytas, jis pasi- 
leidža ir išeina pro 
mažų skylnt,. kuri y 
ra pažymėta su raide 
“C” ir yra suimtas 
per mažas odos sky
lutes. kad aadrntbaa 
nusilpnėjusius musku
lus ir veikia ant ne
darymo akytačta.

“F“ yra tai ilgasis 
PLAPAO-PAD galas, 
kuris turi būt prili
pintas per hiphone- 
nepoliečiant taip pa
vadinto freme • work 
dalies* ižrokuojant, 
kad davus reikalingų 
atiprnaa ir paraasų 
Fl-ArAO-TAD. 
Išmėgink Tatai 
Mano Kaštais
Aš noriu jums pri- 

rodyt pats savo kaš
tais. kad jus galite 
perralėt savo putru- 
ki~-ų.

Kuomet silpni muskulai atgaus savo stip
rumų ir tamprumų—

Ir. nrpatčmij.mici. skaudų, pavojingi Ssi- 
acriisaai pranyksta—

Ir tes baisus slogutis nesugrjžtamai pra- 
nykata—>

Ir jus atgausite savo smagumų, 
energijų, stiprumų —

Ir jų.< atradote ir jaučiate geriau ▼isspu- 
siškai ir jūsų draugai patėmijn jūsų pagerė- 
j.mo pasirodymų—

Taoraet jus žinosite, kad jūsų trukia yra 
perjraKLaa ir jus širdingai dėkavonite Man 
už stiprų paraginimų priimt DABAR š| ate- 
buklincų uždykų išmėginimų.
Rašyk šiandie. Reikalaudamas Už 

Dyką Išmėginimo.
Pats ypatiškai išmėgink jo vertų. Nnlųilt 

oinig% už Dykai Uasėgitūmų. Plapao Mažo 
jums nekaltuoju, apart to. jis jums gali 
parrųžint sveikatų, kuri daag vertesnė, nece 
žibantis auksas. Priimk šj dykai “Išmėgi
nimų" šiųdien ir jus busite linksmi, kol tik 
gyvensite, pasinaudoję iis proga. Rašykite 
atvirute, arba išpildykite ku>x>nų šiandien Ir 
rrižtanėb kranų jus aptsi'iysite tšmėgial- 
mni dykai Plapao SO pridšcko Mr. Stuart o 
<8 pusbplų knygutų apie patrūkimų, talpi
nančių informacijas apie bud^ kurs buvo 
apdovanotas aeksietin midalhni Ryme Ir M 
diptomn Crand Pria Pa ry i m jo, kuris bus 
rankose kiekvieno kenčiančio nuo šio boi- 
■>aus užžavimo. Jeivu jus turite patrukusi 
draug% pasakykite jam apie šj dideli paaiu-

S.SM skaitytojų galėt gaut š| išmėginimų 
dėkai. Abilicrimas. yra žinoma, bus per- 
viriijantis. Kad Betapt apviltu, rašykite 
DABAR.

Į Ši, daosnns pa-iulyroas yra padarytas per 
išradėja stebuklingos “visa dieną ir naktj" 
dirbančios rnstodos. kuri bus vartojama ati
taisymui ir sustiprinimui nusilpnėjusių mu
skulų ir nusikratymui skandžiu 'l'russ, 
reikale pavojingi oi>eracijų. 
MOKĖT NEREIKIA 

Pirmiems ’.OCO ken
čiančių. kurie atsi
tinka pas Mr. Stuart, 
bus išsiųsta užtekti
nas skaitlius riapao. 
be užmokesnio. kad 
davus jiem prosą pe
rai išmėgint juos. Jus 
nieko nemokėsite už 

tą iimėpinimą Pla
pao nė dabar, nė vė
liaus.

NEBEVARTOK 
TBUSS 

Taip, nebevartok j|.
Ii savo paties patyli
mo jus žinote, kad 
Truss vien tik yra ne
atsakančiu ramsčiu 
jau sukrypusiai sie
nai. Ir tas sraiūira 
jūsų sveikatą, nes jis 
neriikadija kraujui 
liuosai bčsiot. kodėl 
tad jus turėtumėt ji 
dėvčt? štai yra ce- 
riausis kelias, kurį jus galite dykai išmėgint

VARTOTAS DVSJOPAM REIKALUI
Firmas: Pirmiausia ir svurbiauažs siekis 

PLAPAO-PADS yra neperstojamai laikyt 
prie nusilpnintų muskulų gydanti įtaisą taip 
vadinamą Plapao. kuris yra susimažinąs pa
vidale ir paimtas drauste su imrredientaii 
mcdikales mases yra skirtos padidinimai 
kraujo judėjimo. Atšauna muskulus iki pa
prastos jų spėkos, bei tamprumo. Tuomet ir 
tik tuomet salite tikėties trūkio pranykimo.

Antras: Pats bedamus padarytu limpan
čiu, kad nulaikius r.uo slankiojimo padoikai- 
tę. yra prtrodęs, esąs svarbia dalyku išnaiki
nime patrūkimo, ko Truss negali padaryt 

Šimtai jaunų ir senų imo-ių padarė pr?- 
sieras pricė ofieicrius, kad PLAPAO-PADS 
išy-ydė jų patrūkimus, tūli ii jų turėjo sun
kis" ir senu pa.iuk mo liitos,
NVOLATINft CIEN03-NASTIES VT’KMt 

Pastebėtina ypatybė PLAPAO-PAD rr !y- 
iw yra ta. kad sulnrinsmai į labai trumpą 
aiką aplaižomos pasekmės.

Tas yra todėl, kad veikmė yra nepaliau
janti—naktj ir dieną kiaurai per 24 valan
da". Nėra neparankumo, nesmacumo. nes 
skaudėjimo. Dar apart to minutė-po-nUnu- 
tei, kuomet jus atliekate dienos savo dar
bus—dari ir miec-int ii stebuklinga gyduolė 
nematomai teikia jūsų vijūnų muskatams 
nr'iją ryvybą ir stiprumą, kokie j.įeins yra 
rclkalinri, tad prideramai atlikus jiems pa
virtą užduetį—uihkym vidurių savo vie
toje, be paselbos tnsa, Ui kitų jam paaažūj.

PLAPAOrAD BAIŠKTNTA 
Principas, kuriuo pasiremiant Flapao-Pad 

veikia, gali l-ut k-ngvai iirckiot-.s. pat*m>- 
jant drauge einančią iliustraciją ir ska.*ant 
sekant} iidėstymą.

PLAPAO-PAD yra padaryta 8 stiprios. U- 
•itMnpiames materijos “E”, kuria yra pritai
kytas prie kūno krutėjimų ir v L liko smagu
me j| dėvčt Jo vidur * yra limpantis (m»-s 
dina skiriasi nuo limpančio plastermk. k>.i 
ap*surojus psduikaitf -B“ nuo elankiojijao 
ir pasitraukus® neo tam tikros vietos.

-A“ yra padidintas l’LArAO-PAD Balas, 
kuria prispaudžia sunykusius, tiusilpnėjnsrcs 
muskulus, kad juos sulaikius n<*» vi* boba 
b-vol inkilus.

bei

D

movams

įremt 
mus
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SIŲSK KUPONĄ ŠIANDIE IN 
PLAPAO LARORATORIES, I«c. 

Block St. LeuU, Mo.
Dykai lūinčffintmoi Plapao ir Mr. Staarta 

Knyra apla PatraUmaa.
Vardas .........................................................
Adnnaa ......... ......... . .............. ...................
Crlataati krata ataai Orkai Maeaa



KELEIVIS

Vietinės Žinios
Pirmosios Gegužes apvaikš- 

čiojimas.
Šįmet negalint rengti 

Pirmosios Gegužės apvaikš- 
čiojimui darbininkų demon
stracijos, toji šventė bus ap
vaikščiojama vien prakalbo
mis ir koncertais, kuriuos; 
rengia Bostono Įvairių tau
tų darbininkai. Prakalbos 
bus seredos vakare (1 ge
gužės) Tremont Temple, 
Lorimer svetainėj. Anglų 
kalboj kalbės pagarsėjęs 
autorius ir kalbėtojas Geor
ge R. Kirpatrickas. Dainuos 
du latvių chorai rusiškas 
darbininkų giesmes. Griežš; 
darbininkiškas meliodijas 
didelė orkestrą. Lietuviai 
skyrium šiemet ųeapvaikš-, 
čios, dėlto kviečiami daly
vauti bendrai. Lietuviškai 
kalbės Bagočius.

Rastenis—Bliūdžiu sunaus 
advokato Bludžinsko; J. Va
leika—Karaliaus; G. Kvet- 
kauskas—Edvardo ir L. 
Paulauskas turtuolio Ka- 
minskio rolėse buvo typiški, 
aristokratus nuduoaanti in
teligentai. Bliūdžiu namuo
se susirinkusio apvaikščioti 
ių sunaus. Prano vardadie
nį jaunimo tautiški laibai, 
šokiai ir dainos pirmame 
akte ir Pranui sugrįžus at
gal pas tėvus paskutiniame 
akte darė smagu Įspūdi. 
Kad veikalas ir jo atvaidini- 
mas patenkino publiką, gali
ma spręsti iš gausių aplo
dismentų.

Publikos buvo nemažai ir 
vakaras materialiu žvilgs
niu kuopai taipgi nusisekė. 
Pelno lieka virš $100.00 
Po teatro buvo da ir šokiai.

Reporteris.

Apsisaugokit apgavikų. .
Cambridge’uj po lietuvių 

apgyventas stubas pradėjo 
landžioti visoki valkatos, 
klausinėti kas yra kataliku, 
ar eina Į bažnyčią ir tt. Bau
gesnieji žmonės, kurie tik 
pasisako esą tikri katalikai, 
tuome tie valkatos reikalau
ja pinigų ant bažnyčios; ga
vę pinigų, duoda dovanų rą
žančių. Lietuviams vertėtų 
tokiems neprašytiems sve
čiams - rožančininkams pa-; 
rodyt duris, kad neprisižiu-į 
retų, kur kas yra padėta, ir 
kad nakčia sugrįžus pasiim
ti.

I

BALIUS _.T
su Linksmais Šokiais U

Rengia L. S. S. 71 kuopa

i

Subatoje, 4 Gegužės-May
HaII 40 Prospect Street, lyprus Hali Cambridge, Mass.

Prasidės nuo 7:30 vakare
Tai pirmas toks Balius Cambridge’uje. Svetainė viena iš geriausių šiojo 

apielinkėje. Muzika bus.ža' ėjanii, todėl kurie tik atsilankys gražiai pasilinks
mins ir norės linksmintis.

BUS DUADAMOS DOVANOS arba preisai tiems, kurie atsižymės šokiais.
Prižadėjo atvažiuoti merginas iš Latvrenca, Montello, Soutlt Bostono ir kitų 

apielinkės miestų. Taigi ir vietiniai nepisiduokime.
Visus širdingai kviečia LSS. 71 KP. KOMITETAS.

^jColumbia Gramafonai geriausi
Jų motoras moksliškai pagerintas 

geriauisių išradėjų: Eina tykiai ir 
niekad nepagenda; jų muzikos tonas 
yra aiškus ir naturališkas; išvaizda 
gražesnė. Todėl pirk Gramafoną pas 
mus, ir niekad nesigailėsi. Gramofo
nus ir rekordus siunčiame į visas ša-

CCLUMBIA
GRAFCNCLA

KAINA $18.00
KAINA $45.00

Toks pat be viršaus tik $30.00
Kataliogą Gramafonų ir naujausių lietuviškų rokordų siunčiame 

visiems. Prisiųsk 4 centus persiuntimui.

PILVINIS & ZALDOKS
233 Broadv.ay, So. Boston, Mass.

Caras Mikė bus Bostone.
Gegužės 25 d. vakare Lie-: 

tuvių Labdarystės Dr-jos Į 
Svetainėje pasirodys pirmu-! 
syk musų scenoj numestasis 
nuo sosto caras Mikė su sa
vo šeimyna.

Birutės Kanklių Choras 
atvaidins veikalą iš caro gy
venimo Sibire. Veikalas be
galo ' interesingas, parodo 
kaip dabar geru žmogumi 
liko caras, kada jis liuosas 
nuo valdymo.

Be kitų rengiamo caro 
pasveikinimui koncerto da
lykų, grajis pilna lietuviškų 
kukarkų orkestrą, dainuos 
B. K. Choras ir solistai. Tai
gi visi kas gyvas laukite ir 
nemirkite iki 25 gegužės, nes 
netektų jum ant svieto ma : 
tyt smagiausios valandėlės :

Tikietus galima gaut iš Į 
kalno, pas B. K. Choro na
rius, "Keleivio” redakcijoj, 
ir pas LSS. 60-tos kp. na
rius. Pasiskubinkit nusi
pirkti iš kalno, nes tikieta: 
nigųs, vėliaus gali nelikti. 
Tikietas visiems po 50c.

Cambridge’iečių vakaras 
puikiai pavyko.

Pereitos subatos (bal. 27) 
vakare Dudley Opera Hou- 
se svetainėj buvo Cambrid- 
ge’aus LSS. 71 kuopos pa
rengtas vakaras. Vaidino 3 
aktu veikalą "Švarkas ir mi
linė?’

Veikalas atvaidinta visai 
gerai, neminint vieno-kito 
antraeiliu artistų mažų tru
kumų. Svarbesnėse rolėse 
aktorių lošimas buvo taip 
liuosas, naturalis ir Įspū
dingas, kad galima buvo 
manyti, jog veikalą vaidina 
ne amatoriai, bet tikri pro
fesionalai artistai.

J. Kairaitis—Jono Bliu- 
džiaus rolėje; Ona Babilius 
—Bliudžienės; J. Bieliaus
kas—Bliudžiaus brolio; S. 
Savickiutė—Bliudzt’ų duk- 
tės Marytės ir A. Valeika 
Marytės numylėtinio’rolėje! 
buvo taip tvpiški kaimie-l 
čiai, kad ištikrųjų, Rodėsi, 
matai scenas Lietuvos kai
me ir girdi tų prisirišusių 
prie tėvų prakaitu jiems 
pašvęstos ūkio žemės kalbą 
arba matai juos svajojau-' 
čius sau laimės iš mokslus 
išėjusių vaikų. Taipgi N. A.1

Iš LSS. 71 kuopos veikimo
4 gegužės Cvprus Hallėj 

10 Prospect st., Cambridge 
Mass. atsibus LSS. 71 kuo
pos balius su šokiais, kur 
bus skiriamos dovanos: už 
geriausi šokį merginai čysto 
aukso žiedas, o vaikinui au
kso inkaras.

Gegužės 18 d., 7 Burleigh 
st., Cambridge. bus 71 kuo- 
ĮK>s puikus koncertas.

Taip-pat 71 kp. nutarė 
pradėti ką-nors veikti su ki
tomis pirmeiviškomis orga
nizacijomis, kaip tai su lie
tuvių kriaučių unija, su 
Norvvoodo, liet, draugijų 
sąryšiu ir kitomis, delei su
šaukimo visų panašių or
ganizacijų konferencijos, 
delei apkalbėjimo ir suor
ganizavimo Amerikos Lie
tuvių Darbininkų Tarybos. 
Tuo tikslu išrinko komitetą 
iš šių draugų: J. P. Rauii- 
naitis, J. Bertulis ir P. Ma 
linauskas.

Atenantį nedėldienį, 5 d 
gegužės vakare. 7 Burleigh 
st., Cambridge’uj atsibus 
prakalbos, kurias rengia 
LSS. 71 kp. delei 1 mos ge 
gūžės ir Karolio Markso 
šimto metų sukaktuvių ap- 
vaikščiojimo. Kalbės d. J. 
Neviackas iš Worcesterio 
ir dainuos Laisvės Choras.

J. P. Raulinaitis.

Lietuvių Balso Dr-stės 
susirinkimas.

Ketverge, 2 d. gegužės 
nuo 7:30 vakare, Labdarys
tės salėj, So. Bostone, bus 
Balso Dr-stės susirinkimas. 
Visi, kurie prisirašėt per 
prakalbas, būtinai ateikite 
atsiimti knygutes. Kurie ne- 
naspėjo prisirašyti per pra
kalbas, ateikit Į susirinkimą 
ir busite prirašyti už pusę 
įstojimo, nežiūrint, amžiaus. 
Nepraleiskite progos ir pri* 
sirašykit Į pažangią Drau
giją. Taipgi atsilankykite 
visi nariai, nes yra daug 
svarbių aptarimui reikalų. 

R. Pernickas.

Iškraustė teisėjui kišenius.
Anądien jaunuolių teismo 

teisėjui Frank Leveroni nu
ėjus Bostono operos teat- 
ran, kišelninkai iškraustė 
jam kišenius, paimdami 10 
dol. pinigais ir du čekių, vie
nas ant $300, kitas ant $19.

Kišelninkai matomai tei
sėjui atsimokėjo už bausmes

oS)>) 
į) 
$I
I
<

Stasys Morski iš Brighto- 
no, kuris pereitą rugsėjo 
mėnesi buvo areštuotas už 
oardavimą kareiviui svaigi
nančių gėrimų, likosi šiomis 
dienomis nuteistas 3 mėne
siams kalėjimam

1
True translation filed with the post- Į tUTl Sutaupytų pinigu, gali 
master at Boston, Mass, on May i n;rkt o n f * rnn-
1, 1918, as required bv the Act of P11KI ant lbRlOKebCiO, IHO-
October 6, 1917..

Ar pirkai Liberty Bond?

i
I

Ateinanti ketvergą vaka
re LSS. 60 kuopos salėj bus 
iiskusijos svarbiuse gyve
nimo klausimuose. Darbi
ninkai, neleiskite veltui liuo- 
so laiko, susirinkite ir svar
stykite gyvenimo klausi
mus.

LSS. 162 kuopos susirin
kimas Įvyks 5 d. gegužės, 
irasidedant nuo 12 vai. die
ta, svetainėj po nr. 357 Sa- 
em st., Bostone. Visi na
ciai kviečiami atsilankyti ir 
laujų atsivesti.

LDLD. 2 kuopos mėnesi- 
lis susirinkimas Įvyks pane- 
dėly, 6 gegužės š. m., 8 vai. 
vakare, svetainėj po nr. 376 
Broadway, So. Bostone. Vi
si nariai privalo būti.

BRIGHTON. MASS. Prakalbos.
Trys žymiausios Dr-jos rengia la

bai žingeidžias prakalbas nedėlioj, 5 
gegužės nuo 2:30 po pietų. Kalbės 
tymus kalbėtojai ir da>n :cs J aisvės 
:horas iš Cambridge. Malonėkit 
kiekvienas atsilankyt.

Kviečia Rengėjai.

DIDŽIAUSIAS TEATRAS 
"RUTVILĖ."

Septyniuose atidengimuose
Nedėlioj, 5 d. gegužės, 1918. 

OPERA HOUSE.
Esses st I.avrence, Mass. Lošimas 
prasidės 7:45 vakare. Pirmas da 
I.avmnce ir apielinkėj toks indomns 
ir svarbus lietuviams teatras. Todėl 
nepraleiskite progos. > Pribuki! visi, 
kurie tik galite.

Kviečia LSS. 61 kuopa.
P. S. Tikietus galima gaut šiose 

vietose: Socialistu Kooperacijoj, 107 
Oak st., National Drug Co. pas P. Ja- 
'ulevičiu, 142 Lawrence st; Kriau
čių šapoj pas A. Mikeliuną. 70 Law- 
rence st.; Rankoj pas A. Ramanaus- 
ką, 101 Oak st. Tikietu kainos: 25c., 
35c„ 50c, 75c, $1.00; BOX $1.50
Pastaba: Visi tikietai iš kalno pirk
ti reikės Opera House ofise mainyt 
ant numeriuotų. Ofisas atdaras nuo 
6 vai. vak. Salės duris atdaros 7 v. va
kare. Rengėjai.

Jeigu da nepirkai, tad nusi
pirk šiandien!

Jau trečiu kartu kreipia
si Į tave Suvienytų Valstijų 
Valdžia ir prašo kad padė
tum išliuosuoti pati nuo gin- 
kluoto’s vokiečių galybės ir 

i apsaugoti save ir Suvienytų 
| Valstijų garbę. Kiekvienas, 
i kuris trokšta visam pasau
liui Liuosybės, turi prisidėti 
! visu kuom, kuom tik gali ir 
j kova su Vokietijos milita- 
' rizmu turi būt laimėta. Jei
gu mes nieko neprisidėsime 

; šią karę laimėti, tai mes ne
verti busime šioj šalyje gy- 

įventi. Mes naudojamės A- 
merikos visomis gėrybėmis, 
todėl musų šventa pareiga 
kelti josios garbę ir pa
nešti visas sunkenybes, ko
kias sutiko šioji šalis nuo 
žiauraus Vokietijos milita- 
rizmo.

Daugelis musų lietuvių, 
jaunų vyrų, kartu su ki
tais amerikonais jau muša
si ant karės lauko Francu- 

■zijoj ir duoda mirtiną smū
gį ant jų užpuolantiems vo
kiečiams. Daugelis da turės 
skubintis jiems i pagalbą. 
Nerisi mes galėsim statyt 
savo krutinės prieš tą žiau
rų priešą. Bet visi mes ga
lime ir turime prisidėti prie 
karės laimėjimo. Prisidėt 
mes galime pirkdami Liber
ty Bondsus ir Karės Taupy
mo Štampas. Amerikos val
džia neprašo nuo tavęs nie
ko daugiau kaip tik nusi
pirkt Liberty Bondsus, 
už kuriuos tau moka 
4>4 procento. Gali pirkt už 
kiek tik nori: už $50, $100, 
8500.00 ir daugiau. Kas ne-

e° Act1 of! ant išmokėščio,
į kant kas sąvaitę po $1.00 ar- 
!ba dalimis. .Galite pirkt vi
suose pačtos skyriuose, 
kiekvienoj Rankoj arba 
dirbtuvėje, kurioje dirbi. Už 
tuos Bondsus gvarantiioja 
turtingiausia pasaulyje ša
lis Amerika ir tavo pinigai 
paskirtu laiku bus sugrąži
nami ir gausi kiekvieną pu
sę metu procentus. Third 
Liberty Bondsus galima už
sirašyti ir pirkti iki gegužė-. 
6 dienai, todėl nepraleiski
te nenusipirkę nė vienas 
Tie, kurie suprantat vertę 
Laisvės Bondsų, paraginki! 
ir savo draugus, kad ir tie 
nusipirktų. Visi kaip vienas 
prisidėkim prie pergalėji
mo žiauraus musų šalies 
priešo, Vokietijos militariz- 
mo ir prie išlaimėjimo šios 
karės!

Joseph A. Maynard, 
Laisvės Paskolos 
Komiteto Pirmininkas

V. Ulčinskaitė Miesto 
Ligonbučio perdėtinė.

P-lė VI. Ulčinskaitė, lietu
vė, kuri nesenai baigė Bos
tono Hospitaly norsės mok
slą, šiomis dienomis likos 
paskirta jau to ligonbučio 
naktine perdėtine.
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ŽMOGAUS IŠSIVYSTYMAS
KAIP IR IS KUR ATSIRADO ŽMOGUS?

IŠSIVYSTĖ IS BEŽDŽIONES, NEKURIE SAKO, 
BET IS KUR ATSIRADO BEŽDŽIONE?

Yra tai klausimai, kuriuos aiškiai ir nuosekliai 
išaiškina šita knyga. Joja telpa paveikslai kokiu 
budu toji forma išsivystymo keitėsi iki priėjo prie 
žmogaus.

KAINA Hc. 
GRAŽIAIS AUDIMO APDARAIS Me.

Telephone: Back Bay 4200 

DAKTARAS

Fr. Matulaitis
GYDO VISOKIAS LIGAS 

PRITAIKO AKINIUS.
Valandos:

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

419 BOYLSTON STR.
Saite 419, 420 ir 421, 

Netoli didžiojo miesto knygyno,
BOSTON, MASS.

DAKTARAS

0A.L.KAPOCIUSH
LIETUVYS DENTISTAS. L 

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dienoj 
Nuo 2 iki 9 vak.

NEDĖLIOMIS 
iki 1 v. po pietų.

Ofisas "Keleivio” name. H;
Broadway, tarpe C ir D Sts.j) 

SO. BOSTON, MASS.
251

Pirmutinis Bostone Lietuvis į
kuris turi |

Siutų, Overkotų ir Rainkotų Krautuvę. j
Taipgi užlaikom visą eilę auksinių, sidabrinių ir | 

auksuotų daiktų, visokios rųšies laikrodžių. ±
Priimam užsakymus ir pristatom Į namus ant pa- | 

reikalavimo. |
Viską galite gaut užmokant arba ant lengvų išmo- | 

kėjimų, tik $1.00 į sąvaitę. Į
Taisom laikrodžius ir kitus auksinius daiktus.

P. KETVIRTIS į
233 Broadway, So. Boston, Mass. |

LIETUVIŲ ŠEIMYNŲ 
ISTORIJA

PAGAL JUŠKEVIČIAUS DAINAS.. 
PARAŠE Z. ALEKSA.

KNYGA, KURI AIŠKIAI APRAŠO LIETUVIŲ 
PRAEITI NUO ŽILOS SENOVĖS.

Iš joa sužinosi, kad* musų pratėviai vogdavo sau 

žmonas, vėliau pirkdavo. Kaip motinos parduodavo 
savo dukteris. Kokios buvo vestuvinės ir laidotuvių 
apeigos ir kaip jos keitėsi.
Tai viena knyga liet avių kalboje, kuri taip smalkiai 
išgvildena musų praeiti ii užrašų užsilikusių pas 
pačius žmones.

KAINA Ue.
AUDIMO APDARAIS Ne.

Viršminėtos knygos gaunamos "Keleivio” knygyne. 
Siunčiant pinigus adresą užrašykit taip:

”KEL IVIS," SO. BOSTON, MASS.

S

Kaipo Stiprintojas.
Sulig medie nos žinovų, tai stip
rintojas (tonikas) pnvalo turėti 
savyje tokių sudėčkų. kurie gaivi- 
vina visą systemą, sustipnna ir 
abelnai užganėdina ligonį. Dėlei 
tos tai priežasties męs patariame, 
kad susirgusieji ir nusilpusieji 
vartotų

i

kurios tik pasaulyje 
priimtos ir yra 

vartojamos.

Gyduoles sutaisome 
ir prisiunčiame 

visokias,

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

ELEKTRA YRA GYVASTIS.
VYRAI—MOTERS—KAM KENČIAT? Bukit tvirtus, 
sveiki. Užsiganėdinkit gyvenimu. Prisirengkite dabar 
prieš ligas, skaudulius, šaltį. Stebuklingas pasekmes ta
sai elektriškas diržas padaro kiekvienam. Ar norėtųsi 
sirgti ir kentėt kada mes pasiūlom pagelbą taip pigiai. 
Tasai elektriškas diržas padarytas su ypatingu tikslu. 
ATNAUJINT GYVYBĘ nusilpusio kūno dalyse. Geras 
nuo susinervavimo ligų, reumatizmo, suirimo pilvo, ink
stų, plaučių ir kitokių negalių vyrams ir moterims. Ne- 
ker.tčk da vieną dieną. Prisiųsk $1.50 su vardu ir adre
su, o mes pasiųsime tuojaus. Priduokite juosmens mie- 
rą. Už Suvienytų Valstijų reikalaujame užmokėt iš kalno.
Fishleigh & Co, B. 70 Athenaeum Bldg, Chicago, I1L
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Geriausia
Lietuviška

So. Bostone 
ir apielinkėj

Ypatingai geros šios gyduolės
Nuo prakaitavimo kojų .. 25c 
Gydanti mostis nuo pučkų 50c 
Nuo viduriavimo mažiems 
Nuo viduriavimo suaugus. 
Parnoda plaukams............
Vaikų ramintojas ..............
Nuo suirimo nervų...........
Eobro lašai ......................
Nuo saulės nudegimo ...
Nuo slinkimo plaukų ir plei

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

25c
50c
20c
2oc

1.00
1.00
50c

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 "komų” 15, 20 ir 25c 
Pilės dėl Kepenų ir Inkstų 50c 
Proškos r.uo nerviško galvos

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

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

Periamos visokių gėlių, 25c., 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 daktaru.

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

Visokiame reikale kreipkitės šiuo adresu:

X Šidlauskas
PROVIZORIUS

226 Broadway, Kampas c st. So. Bosti ų flass.

H

Papuošta daugeliu spalvotą paikių paveikslų, 
223 puslap. didžio, apie 150 įvairių eilių, tinkamų 

dekiamuot ant viešų susirinkimą.
Knygoje trijų rųšių eilės: 

TAUTIŠKOS. ŠEIMYNIŠKOS IR DARBININKIŠKOS.
Tai gražiausia ir turtingiausia eilių knyga lietuvių kalboje. 

Kiekvienas turėtų papuošti savo knygyną minėta knyga. 
KAINA TIK 75 CENTAL 

Ta pati knyga drūtais audimo apdarais — S1.0Š.

SIELOS BALSAI

Gražiausių Dainų ir Najausių
EILIŲ KNYGA
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Severa’s
Balsam of Lite

i
(Severo* Gyvybės Balsamą). Ta- i
sai vaistas palengvina įpratimo 
užkietėjimą. nevirinimą. dispepsi
ją ir kepenų nesmagumus. Pa- i 
mėgink jį nuo atsikartojančios 
karštligės, arba kaipo tornką dėi 1 
senelių ir nusilpusį žmonių. Pilni < 
nurodymai randasi prie kiekvie
nos bonkos. Kaštuoja 85 et. ' 

Parsiduoda visur aptiekose. i

W. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIDS. IOWA

¥
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PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 
DARBO VALANDAS.

Kiekvienas nusipirkęs tą knygą pasidžiaugs. Pinigus geriąs- H 
sis i siųst ' Money Orderia,*’popierinius galima siųst tiesiog pa- ■ t 
prastam konverte, užrašius siškisi adresus savo ir "Keleivio** Ir j į 
prilipyt už 2c. markų.

^KELEIVIS,” SO. BOSTON, MASS. į
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