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SĄJUNGININKAI UŽPUOLĖ RUSŲ 
RESPUBLIKĄ IŠ UŽPAKALIO.

ANGLAI SU JAPONAIS muštas japonas, nelaukda
mi VERŽĖ VLADIVOS-

TOKAN.
Darbininkams ir kareiviams 
įsakyta priešintis ginkluo

tam užpuolimui.
Maskva.—Pereitoj pėtny- 

čioj Vladivostoke išlipo ang
lų ir japonų kariumenė. Vie
tos valdžiai neduota apie 
tai jokio pranešimo.

Admirolas Kato (japonų 
laivyno ministeris) išleido 
Vladivostoke proklamaciją 
apie sąjungininkų kariume
nės tenai išlipimą.

Jisai sako turįs daug sim
patijos dabartiniam Rusijos 
padėjimui, geidžiąs brolžu
dystės galo ir pilniausio re
voliucijos išsipildymo, bet 
esąs priverstas imtis prie
monių, kad apsaugojus japo- 
niečių gyvastį ir turtus, nes 
vienas japonų kareivis tapęs Į 
jau užmuštas, o vietos orga
nizacijų Siberijos uoste ne
są, kurios galėtų palaikyti 
įstatymus ir tvarką. Admi
rolas priduria, kad jis pra
šęs savo valdžios instrukci
jų tolimesniems savo žings
niams.
Tai politiška žmogžudystė, 
sako Sovieto pirmininkas.

Vladivostoko Darbininkų 
ir Kareivių Tarybos pirmi
ninkas Suchanovas savo 
pranešime Liaudies Komisa
rų Tarybai sako, kad jis ma
nąs, jog to japoniečio užmu
šimas buvo politiška žmog
žudyste, nes plėšimo nebuvo 
ir piktadarių negalima buvo 
surasti.

Suchanovas sako, kad prie 
japonų kariumenės išlipimo 
buvo japonų konsulis ir ad
mirolas Kato. Japonai išli
pę be Anglijos, Amerikos ir 
kitų ambasadorių pritarimo 
ir nedavę net jokios žinios 
apie tai vietos valdžiai. Pas
kui japonų tečiaus išlipo ir 
anglų kariumenė.
Darbininkų ir Kareivių 
Taryba protestuoja.

Darbininkų ir Kareivių 
Taryba nuvyko pas sąjungi
ninkų konsulius užprotes-1 
tuoti prieš tai. Amerikos ir 
Anglijos konsuliai sutiko! 
delegaciją priimti kaipo dar- ■ 
bininkų ir kareivių atsto
vus. Japonijos gi konsulis 
priėmė ją tik kaipo privati-' 
mus žmones, o Francuzijos 
konsulis visai atsisakė su 
darbininku atstovais kalbė 
ti. '

Pirmininkas Suchanovas 
praneša, kad japonų apgy
ventą miesto dalį patroliuo-i 
ja japonų būriai 3 ir iki 
10 vyrų. Kyniečių gatvės ga
le ir jajionų bažnyčios šven
toriuje esą statomos kariu
menei šėtros.
Karė prieš sovietų 
respubliką.

Liaudies Komisarų Tary
ba išleido pranešimą, saky
dama:

„Japonija pradėjo karę 
prieš Sovietų Respubliką.” 
Toliaus pranešimas nurodo, 
kad japonų kariumenė išlipo 
tuojaus, kaip tik buvo už-

ma, pakol dalykas bus ištir
tas, ir sako, kad toji užmu- 
šėjistė buvo iškalno padary- 

j to pieno dalis. Tęsdamas 
; toliaus, pranešimas sako:

„Koks gi yra kitų sąjungi
ninkų valdžių veikimo pro
gramas—Amerikos, Angli
jos, Francuzijos ir Italijos? 
ilki šiol jos matomai laikėsi 
į susilaikymo politikos linkui 
plėšikiškų Japonijos pienų.

„Amerikos valdžia, kaip 
regis, buvo priešinga Japo- 

I nijos įsiveržimui. Bet dabar 
i situacija turi jau paaiškėti. 
Anglija jau pasekė Japoni- 

. jos pavyzdžiu. Tas turi būt 
Anglijos valdžiai aiškiai pa- 
briežta. Taip pat tas turi 
būt pabriežta Suvienytų 

: Valstijų ir kitų sąjunginin
kų valstybių diplomatiš- 

! kiems atstovams.”
Pranešimas sako, kad nuo 

sąjungininkų pasielgimo 
daug prigulės kokią pozici
ją tarptautinėj politikoj tu
rės užimti sovietų (tarybų) 

! valdžia.
Visoms Siberijos darbi

ninkų ir kareivių taryboms 
įsakyta ginkluotam įsiverži
mui priešinties.

!
I 
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TURKAI PERĖJO RUSŲ 
RUBEŽIŲ.

Iš Konstantinopolio pra
nešama, kad rusams visai iš 
Armėnijos pasitraukus, tur
kų kariumenė pradėjo eiti 
per Kaukazą plačiu frontu 
pirmyn. Po smarkaus mūšio 
turkai užėmę Ardahaną ir 
kelis kitus rusų miestus, o 
dabar parėję senąjį rusų- 

! turkų rubežių ir einą linkui 
Ratumo prie Juoduių jūrių. 
Oficialis turkų pranešimas 
skamba taip:

„Palestinoj visu pajūriu 
iki Purdani buvo smarkus 
artilerijos mušis.

„Kaukaze musų kariume
nė eina plačiu frontu pir
myn. Po smarkaus mūšio ji 
užėmė Ardišo apielinkę ant 

j šiaurinio Van ežero kranto 
■ir šturmu paėmė stiprias po
zicijas Sarakamyšo vaka
ruose. Mes užėmėm taipgi 
Ardahaną, paimdami 34 ka- 
nuoles ir daugybę amunici
jos. Prie juodų jų jūrių mu
sų kariumenė perėjo senąjį 
rusų rubežių ir eina linkui 
Batumo.”

ANTRAS DRAFTAS PRA
SIDĖS 26 BALANDŽIO.
Bus Paimta apie 150,000 

vyry.
Vyriausis maršalas gen. 

Crowder išsiuntinėjo guber
natoriams Įsakymus jau dėl 
antro drafto. Sulyg tų įsa
kymų, nuo 26 balandžio per 
penkias dienas bus mobili
zuota apie 150,000 vyrų. Tai 
yra beveik tris syk daugiau, 
negu iš pradžių buvo many
ta šituo draftu imti.

I

i

Į BALTIMORĖJ STREIKAS.
Pereitoj sąvaitėj Balti- 

morėj sustreikavo 2,000 mie
sto darbininkų, reikalauda
mi po $3.00 dienai algos. 
Miestas siūlo po $1.75.

i

True translation filed with the post- 
master at Boston, Mass., on April 
10, 1918, as reguired by the Act of 
October 6, 1917.

RUSAI SUSPROGDINO 
SAVO KARIŠKUS LAI

VUS.
Washington.—Kelios die

nos atgal buvo, pranešta, 
kad Finliandijos pakrašty 
rusai paskandino kelis savo 
laivus, kad nedavus jų vo
kiečiams paimti. Dabargi 
valstybės departamentas 
čia gavo iš Stokholmo žinių, 
kad rusai susprogdinę tuos 
laivus kuomet vokiečiai pra
dėję juos bombarduok Tarp 
paskandintų laivų trįs buvę 
šarvuočiai:I -------
RUSAI TIKISI SUDARYT 

1,000,000 KAREIVIŲ 
ARMUĄ.

Maskvos apskričio komen
dantas gen. Bajovas pasakė, 
kad jis tikisi į du mėnesiu 
laiko sudaryti 1,000.000 ka
reivių (armiją revoliucinei 
valdžiai ginti.

RUSŲ LAIVYNAS APLEI
DO HELSINGFORSĄ.
Kariškas rusų laivynas, 

kuris stovėjo prie Helsing- 
forso, išplaukė iš finų uosto 
į Kroristatą, Petrogrado 
tvirtove.

NUSKUTO KUNIGUI 
GALVĄ.

Sulphur, Okla.— Užtai, 
kad kun. Capers pasakęs ne- 
nusikirpsiąs plaukų pakol 
Vokietija nelaimės karės, 
60 jaunų vaikinų užpuolė jo 
kambarį hotely ir nuskuto 
jam galvą.

True translation filed with the post- 
master at Boston, Mass., on April 
10, 1918, as reqnired by the Act of 
October 6, 1917.

Re valiutinis kariumenės 
bruzdėjimas Austrijoj
Sakoma, kad Austrijos ar

mijoj prasidedanti aiški re
voliucija. Serbų spaudos 
biuras gavo iš Šveicarijos 
žinių, kad 22-ras Austro- 
Vengrijos armijos pulkas vi
sai sukilęs. „Narodne Ko
vine” rašo, kad visas Dal- 
macijos, Kroacijos ir Herce- 
govinos-Bosnijos parubežis 
esąs sukilęs.

Žinios sako, jog būna daug 
atsitikimų, kad kareiviai ne
klauso oficierių. J tokius at
sitikimus ypatingai nurodi
nėjo socialistų atstovas Da- 
šzynskis, kuomet Vienos 
Reichsrate buvo kalbama a- 
pie revoliucinį streiką Gali
cijoj. Kalbėtojas nuorodė, 
kad Hapsburgų monarchija 
jau negali pasitikėti kariū
ne žmonių valiai slopinti.

NORVEGIJA NETEKO 19 
LAIVŲ PER KOVO 

MĖNESĮ.
Norvegijos nuostoliai lai

vais kas kartas vis didėja. 
Per kovo mėnesį nuo subma- 
rinų ir kitokių karės prie
žasčių jos žuvo 19 laivų, kar
tu 34,994 tonų Įtalpos. Kar
tu su tais laivais žuvo ir 44 
žmonės. Šitie nuostoliai ap
skaitomi į $10,500,000.

VOKIEČIŲ KARIUMENĖ 
ATREMTA PRIE ODESOS

Iš Petrogrado pranešama, 
kad vokiečių ir ukrainiečių 
kariumenė, kuri norėjo vėl 
paimti Odesą ir Nikolajevą, 
likos atremta. Turkų-vokie- 
čių laivynas, kuris plaukė 
linkui Odesos, likos nuvary
tas rusų laivyno-atgal.

NUPLAKĖ IR IšSMALA- 
VO VOKIETIJOS 

ŠALININKĄ.
Iš Bovce, La., pranešama, 

kad žymus to miestelio pilie
čiai paėmė vieno restorano 
darbininką, kuris buk tai iš
sireiškęs už Vokietiją,ir įdė
ję jam 100 smūgių ištepė 
smala, apibarstė plunksno- j 
mis ir liepė iš miestelio išsi-i Oficialis vokiečiu praneši- 
nešti. Nuplakę ji liepė jam mas sako, kad Somos šiaurė- 

the je jr pjetyOse vokiečiai paė- 
ir Hurrah for mę viršų ir kad nuo ofensy- 

■v • • • _ •

VOKIEČIAI PAĖMĖ 90,000 
BELAISVIŲ IR 1,300 

K AN UOLIŲ.

šaukti: 
Kaiser!” ir 
Wilson!”

FINL1ANDIJOJ BADAS.
Finai Amerikoje gauna iš 

savo tėvynės nuo pažįstamų 
ir giminių atsišaukimų, mal
daujančiųjų pagalbos. Pri
vatiniai laiškai sako, kad 
veik visa Finliandija badau
ja ir jeigu iš Amerikos pa
galbos negalima bus gauti, 
tai žmonės pradės mirti iš 
bado.

AREŠTAVO 1,000 KARIU
MENĖS AMŽIAUS VYRŲ.

Indiana poly slaptoji poli
cija ir vietos ”naminė gvar
dija” padarė pereitos nedė
lios naktį ablavą ant jaunų 
vyrų ir areštavo arti 1,000 
žmonių, kurie neturėjo su 
savim registracijos kortų. 
Iškrėsta išviso 197 pulru- 
mių, šokiti salių ir kitokių 
susirinkimo vietų.

Visus areštuotus kimšo į 
vežimus ir motorinius tro- 
kus ir vežė teismo ruman, 
kur kiekvienas turėjo pasi
aiškinti, kodėl jis neturi re
gistracijos kortos. Kurie 
davė patenkinančių atsaky
mų. tuos paleido.

vo pradžios jie paėmę jau 
90,000 belaisvių ir 1,300 ka- 
nuolių.

EICHHORN VADOVAUS 
VOKIEČIŲ KARIUMENŲ 

UKRAINOJ.
Kijevan atvažiavo vokie

čių feldmaršalas Eichhom 
vokiečių kariumenei vado
vauti Ukrainoj. Pirma jis 
buvo vokiečiu kariumenės 
vadu rusų fronte.
PRANCŪZAI PAKLOJO 
25 PRIEŠO DIVIZIJAS.

280,00 vokiečių paaukauta į 
keturias dienas.

Norėdami jiersilaužti ppr 
franeuzų eiles ir pasiekti 
gelžkelį einantį į pietus nuo 
Amiens, vokiečiai į keturias 
dienas paaukavo 25 divizijas 
(280,000 kareivių). Visos 
atakos buvo franeuzų at
remtos.

VOKIETIJA NETEKO 
300,000 KAREIVIŲ

Sulyg franeuzų valdžios 
apskaitymo, per 11 dienų 
dabartinio ofensvvo vakarų 
fronte, vokiečiai neteko tarp 
275,000 ir *00,000 kareivių.

i True translation filed with the post- 
master at Boston, Mass., on April 
10, 1918. as reąuired by the Act of 
October 6, 1917.

AMERIKONAI PAĖMĖ 
DU VOKIEČIU, TREČIĄ. 

UŽMUŠĖ.
Pereitos pėtnvčios naktį 

vokiečiai bandė padaryt du 
užpuolimu ant fronto i 
šiaurvakarius nuo Toul, bet 
abudu užpuolimai buvo at
remti. Antru atveju ameri
konai išlipo iš savo apkasų 
ir išvarė vokiečius net iš jų 
pačių apkasų.

Apie šitą atsitikimą buvo 
išleistas šitoks oficialis pra
nešimas :

”Priešininkas buvo už
puolęs ant musų apkasų 
dviejose vietose. Pirmutinį 

i užpuolimą mes atrėmėm 
įlengvai. Antru kartu dasi- 
leidome priešininką prie pat 

| vielinių savo tvorų. Tuomet 
atsidarė musų ugnis ir ilgai 
nelaukus amerikiečių pėsti- 
ninkija metėsi atakomis, nu- 

; vydama priešininką atgal. 
Vokiečiai buvo išvaryti iš 

į pirmutinių savo apkasų jr 
nuvaryti į paramos apka
sus.

„Į priešininko artilerijos 
šaudymą musų sunkioji ar
tilerija atsakė smarkiu bom
bardavimu, kuris nutildė 
dvi priešininko batarėjąs.”

6 balandžio naktį ameri
konai paėmė du vokiečiu ne
laisvėn, o trečią užmušė.

(Tarp amerikonų nuostolių 
nebuvo.

I

I

I

I

KARĖ AMERIKAI Le- 
ŠUOJA KAS DIENA 

$13,000,000.
Washington.— Pinigyno 

departamentas praneša, kad 
nuo 1 liepos pereitų metų 
kiekviena karės diena Su
vienytoms Valstijoms lėšuo- 
ja po $13,000,000.

AMERIKA NORI PADA
RYT KANUOLŲ, KA ŠAU

TŲ 150 MYLIŲ.
Suvienytų Valstijų laivy

no departamentas Washing- 
tone daro pienus tokiai ka- 
nuolei, kuri muštų per 150 
mylias.

DUOS TOLSTOJAUS NAŠ
LEI UŽLAIKYMĄ.

Bolševikų valdžia nutarė 
paskirti 10,000 rublių I>evo 
Tolstojaus našlės šeimynai 
užlaikyt Jasnoj Polianoj. 
Tolstojaus dvaras turbut 
atiduotas žmonėms.

PASKANDINO 13 ITALI
JOS LAIVŲ.

J vieną sąvaitę, pasibai
gusią 30 kovo, teutonų sub- 
marinai paskandino 3 Itali
jos garlaivius )>o daugiau 
kaip 1,500 tonų Įtalpos,vieną 
buorinį laivą daugiau kaip 
100 tonų ir 9 mažesnius lai
vus.

True translation filed with the post-October 6, 1917.
10, 1918, as required by the Act ofmaster at Boston, Mass., on April

RUSŲ DARBININKŲ IR KAREIVIŲ 
TARYBOS EINA ANT PRIEŠO

RAUDONOJI GVARDIJA 
ATĖMĖ NIKOLAJEVĄ 

IR CHERSONĄ.
Sunkios vokiečių išlygos 
sukėlė Ukrainos liaudį.
Petrogradas.—Rusų Dar

bininkų ir Kareivių Tarybų 
armija su pagalba Juodųjų 
jūrių laivyno atsiėmė Ode- 
'są ir kartu apie 3,000 laivų, 
kurie buvo tenai vokiečių 

I ugriebti. Atsiėmus Odesą, 
sovietų kariumenė atsiėmė 

■ paskui Nikolajevą, Cherso- 
ną ir dabar eina toliaus ant 
priešo.

Chersonas yra svarbi prie
plauka. Jis stovi prie 
Dniepro upės, apie 75 mylias 
į rytus nuo Odesos.

Nikolajevas yra 20 my
lių į šiaurę nuo Odesos, prie 
Bugo upės.

Užėmimas šitų trijų mies
tų atima vokiečiams kontro
lę ant Juodųjų jūrių ir už
kerta jiems kelią laužtis tie- 

■siog į Indiją.
Kuomet vokiečiai užėmė 

Odesą, jie paėmė du kariš
ku laivu, daugybę artileri-! 
jos, amunicijos ir ginklų, o 
Nikolajevo Jaivų dirbtuvė
se jie rado du . nepabaigtu 
drednotų, daug submarinų 
ir du skraiduoliu.

Oficialis pranešimas sako, 
kad Raudonoji Gvardija su 
ginkluotais darbininkais da
bar visa tai atsiėmė, paim
dama kartu ir Znamenką.

Šito sukilimo priežastis 
buvo Ukrainos liaudies ne
pasitenkinimas dėl sunkių 
Vokietijos išlygų. Vokiečiai į 
mat pareikalavo, kad 85 ■ 
nuošimčiai Ukrainos javų ir i 
visas 114-kos refinerijų cuk
raus butų atiduota Vokieti
jai.

Prieš šitokius reikalavi
mus, kurių taikos sutarty
je visai nebuvo, Ukrainos j 
Rada pakėlė protestą. Už-! 
protestavo ji taipgi ir prieš!___ __ ___
vokiečių armijos L kiainon lydėjo kariškas rusų laivas, 
veržimąsi. - --■ -- ■

Pradėjus siųsti Vdkieti- 
jon javus, 
rezignavo ir tarp žmonių 
prasidėjo bruzdėjimas. Apie; 
NevelĮ, 45 mylios į šiaurę! 
nuo Vitebsko, kaimiečiai su
siorganizavo ir užmušė 80 
vokiečių kareiviu. I

Ukrainos Bolševikų Kada. M^taVaidžia ’atei^kž 
kuri pabėgo nuo vokiečių is isileisti Rusijon gvedijo at. 
Kijevo, dabar randasi Eka- ‘ *
terinoslave. Ji nutarė kovo-Į 
ti prieš vokiečius visokiais! 
budais: ginklais, streikais ir boikotais. K

Buvęs buržuazinės Rados 
delegatas taikos konferenci
joj Golubovič prisipažįsta, 
kad jie pasikvietę vokiečius 
Ukrainon vien tuo tikslu, 
kad sutriuškinus bolševikus 
ir, sakant vokiečių genero
lo žodžiais, „įvykinti tvar
ką,” tik Golubovič sakosi 
nežinąs, kada tie „tvarkada- 
riai” iš Ukrainos dabar pa
sitrauks. Sakoma, kad pra
sideda jau ir pogromai

Maskvoj tuotarpu laikomi 
susirinkimai, kur Leninas, 
Trockis ir kiti kalba apie ap- 
siginimą nuo vokiečių ir ja
ponų užpuolimų. Senosios 
armijos oficieriai ir paofi- 

i cieriai priimami naujai ka- 
l riumenei mokinti „Tie ofi
cieriai ir generolai buvo 
mums pavojingi tik tuomet, 
kuomet jie kontroliavo ša
lies mašineriją,” pasakė. 
Trockis. "Dabar jie neturi 
jiegos mums užkenkti arba 
sovietams duobes kasti.”

Atviras vokiečių priešin
gumas sovietams nemaža 

i padeda apsiginimo armijai 
organizuotis.

I

i

Dėl susidariusių Si nerijoj 
sumišimų valdžia ketina 
perkelti buvusį carą Mikę 
Į Uralo apskritį. Dabar jis 
su visa savo šeimyna yra ne
laisvėj Tobolske, Sibire.

Aleksandra Kollantai, bu
vusi visuomenės reikalų ko
misarė ir pirmutinio bolše
vikų kabineto nare, dabar 
sugrįžo Maskvon. Ji vyko 
užsienin, kad sutaikius są
jungininkų šalise darbinin
kus ant tarptautinio sociali
stų programo, bet finų Bal
toji Gvardija, susidedanti iš 
buržuazinių elementų, su
grąžino ją atgal.

Kollantai važiavo su ki
tais savo draugais nedideliu 
laivu į Helsingforsą. Juos

kurį valdė parsidavęs bur-
T... . žuazijai oficieris. Jisai įve-

’ bolševikų laivą tarpe mi-

i Kollantai su savo drau
gais išlipo ant ledo lyčių ir 
plaukiojo, pakol švedų ka
reiviai juos išgelbėjo ir are

štavo. Už tokį jų vaišinimą

stovus.

Bolševikų vadas Kamenev 
vokiečių areštuotas 

ant Alandų salų. Jis yra 
Petrogrado Darbininkų ir

Franeuzų, anglų, italų ir .Kareivių Tarybos pirminin- 
amerikonų diplomatai da- kas. ”Pravda’’ sako, kad 

Maskvoje ir vokiečiai jį sugavę grįžtant

9,000 NAUJOKŲ 
PASISLĖPĖ.

Vietiniai boardai Massa
chusetts valstijoj pranešė, 
kad nuo 15 gruodžio pereitų 
metų šitoj valstijoj pasislė- 

i pė apie 9,000 užsiregistravu- i 
siu vyrų. Bet kadangi dai 
nevisi bordai savo raportus 
pridavė, tai manoma, kad 
galutinė skaitlinė bus da ke- 

lliais tūkstančiais didesne.

Į;
bar spiečiasi 1 
pusiau-oficialiai derasi 
bolševikų valdžia.

Kornilovas neužilgo 
bus jau suimtas, 
apielinkėj bolševikų kariū
nė vėl ji sumušė ir kelias 
jam pasitraukti atkirstas.

gal 
Kaikopo

jam iš misijos Europoj. Jis 
turėjęs Paryžiuje su fran
euzų socialistais konferen

ciją.

Ukrainos buržuazija su 
vokiečių ’pagelba pradeda 
smaugti darbininkus. Užim
tose vietose darbiniuuai ko
voja streikais.

Darbininkų ir Kareivių 
Taryba areštavo Baltijos 
jūrių laivyno admirolą Raz- 
vozovą, nes nužiūrėta, kad 
jis linksta kontr-revoliucio
nierių pusėn. Jis yra kalti
namas vedime pasikalbėji
mų su finų Baltaja Gvardi
ja/
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NEŽINO, KĄ REIŠKIA 
“KRAMOLA.”

i "Draugo" redakcija pasi-
• kėlė "kramolos malšintojų” 
ginti.. Mat ji pati jaučiasi 
to paties plauko esanti, to
dėl ji nori prirodvt, kad

• "kramolos malšintojai" yra 
geri žmonės. Ji "aiškina,” 
kad Lietuvos kunigai, kurie 
"malšino kramolą” Lietu
voj, tai ne revoliuciją malši
no, bet... "cicilikų ištvirki
mą”. Girdi:

"Jei tbs cicilikų gaujos butu 
tikrai sukilusios ir veikusios 
prieš tuometinę vyriausybę,-su 
tikslu iškovoti laisvę, pagerin
ti darbininkams būvį, kas būt 
drįsęs prieš juos pakeiti nors 
rankos pirštą arba ju pasielgi
mą smerkti? Niekas...

"Tečiaus musu eicilikai, nau
dodamiesi abeinų suiručių pro
ga, ažuot apsiginklavus prieš 
-caro budelius valdininkus, su
sibūrė į atskiras gaujas ir da
nu kelti savo ypatingą, papras
tą 'revoliuciją’—vogti ir plė
šti...

”Ve todėl ir kun. Laukaitis 
turėjo pilną teisę durnoje tar
ti lietuvių sveikos visuomenės 
pateisinimo žodį, kad kunigi
ja ir žmonės pagelbėjo vyriau
sybei numalšinti 
lietuviškų cicilikų 
bet toli gražu ne 
kuri cicilikams buvo svetima.

"Už tai dabar cicilikų vadai 
putojasi, už tai jie kunigams 
kas antras žodis ir prikaišioja 
kun. Laukaičio ’kramolą.’ 
Mat, jiems nebuvo progos Lie
tuvoje daugesniai visokių pik
tadarybių atlikti, nebuvo pro
gos daugesniai arklių uodego
mis pasipelnyti, parazoainin- 
kauti, gi čia dar jiems, kaip 
didžiausiems niekšams su 
’kramola’ į terlą užvažiuoja
ma!”
Visus riebumus mes pa- 

braukėm; kad skaitytojai 
galėtų geriau juos įsitėmyt. 
Įsitėmykit gerai, kad tai yra 
ne kokio nors girtuoklio 
blevyzgojiamas karčemoj, o 
katalikiško laikraščio re
dakcijos kalba... "literatū
roj.”

Šitokiais "argumentais” 
Draugo” redakcija gina 

"kramolos malšintojus;” ši
tokiais "argumentais” ji no- 
•i įtikinti savo skaitytojus, 
kad revoliucijos socialistai 
Lietuvoj visai nekėlė. Ją te
nai kėlė turbut kunigai su 
davatkomis. Socialistai gi 
.ik "razbaininkavę” ir "ark- 
ių vuodegomis pelnęsi.” 
Taigi šitą socialistų ”kra- 
molą" kunigai ir malšinę. 
Vadinasi, kunigija ne revo- 
iiuciją malšino, bet "arklių 
uodegas" gynė.

Bet "Draugo’’ redakcija 
nežino, kad žodis "kramola’’ 
reiškia ne "razbaininkavi- 
mą,” ne "arklių uodegų” 
piaustvmą, bet maištą prieš 
valdžią. Taigi kuomet kun. 
Laukaitis durnoj gyrėsi, sa
kydamas : "Mes, Lietuvos 
kunigai, uoliai padėjom val
džiai kramolą malšinti,* 
tai jisai aiškiai pasakė, kad 
Lietuvos kunigai padėjo 
valdžiai revoliuciją slopint.

Kad revoliucijos; metu bu
vo privisę plėšikų, tai tas 
visiems žinoma. Tečiaus 
kad ne su tais plėšikais, bet 
su revoliucionieriais kunigai 
kovojo, tai patvirtina netik 
minėti kun. Laukaičio žo
džiai durnoje, o ir praloto 
Antanavičiaus juodašimtiš
kas aplinkraštis, kuris po 
kelis kartus buvo skaito
mas veik visose Seinų vys
kupijos bažnyčiose ir dali
namas tarp žmonių. Tame 
aplinkraštyje Seinų vysku-

KĄ PARODĖ SEIMAS
New Yorko Seimas paro

dė, kad progresyvė lietuvių 
visuomenė gerai padarė prie 
jo neprisi dėdama.

Jisai taipgi patvirtino tą 
socialistų poziciją, kad poli
tikos klausime vienybės tarp 
mūs ir atžagareivių negali 
būt

Beto da jis parodė, kad 
klerikalai yra žmonės be 
garbės ir jų žodžiui tikėti 
negalima. Prieš seimą jie 
padarė su tautininkais su
tartį dėl seimo tvarkos, o 
pašiau, kada pamatė jog tu
ri daug davatkų ir gali tau
tininkus pasižaboti, tą su
tartį sulaužė. Svarbiausis 
sutarties punktas buvo tas, 
kad seime nebūtų keliami 
tokie dalykai, kuriems ne
pritars abidvi srovės. Bet 
seime klerikalai pareikala

vo, kad butų kalbami pote
riai. Ir poterius seimas tu
rėjo kalbėti, nežiūrint kad 
tautininkų srovė tam prie
šinga. Negana to, klerika
lai įnešė, kad seimas nusiųs
tų popiežiui pasveikinimą, 
gerai žinodami, kad šliupo 
partijai toks Įnešimas nega
lės patikti. Vienu žodžiu, 
klerikalai tyčiojosi iš tauti
ninkų ir jų įsitikinimų, kaip 
tie žydai iš Kristaus.

Argi su tokiais žmonėmis 
pažangioji visuomenė gali 
ką nors* bendra turėti?

Jeigu socialistai ir kitos 
progresyvės lietuvių organi
zacijos butų tame seime da
lyvavusios, seimas butų 
buvęs visuotinas. O pažan
gus žmonės juk nebūtų da- 
leidę prie to, kad visuotinas 
seimas butų žeminamas po
teriais ir pasveikinimais ko- 
kiąm ten popiežiui. Revoliu
cinių įsitikinimų darbinin
kai nebūtų leidę davatkoms 
ir brostvininkams seime 
tvarka darvt. Seimas butu V- <
skįlęs pirmoj sesijoj ir pri
darę keliasdešimts tūkstan
čių doleriii lėšų delegatai 
butų turėję grįžti namo.

Žinoma, seimo įvykimas 
taipgi da nereiškia, kad jis 
apsimokėjo. Jis lešavo, vi
dutiniškai skaitant, apie 
$50,000, o naudos nepadarė 
nei už $5. Tiesą pasakius, 
tai jis nieko nepadarė. Jis 
tik sukalbėjo poterius ir už
gynė kelias rezoliucijas, ku
rios jokios praktiškos vertės 
neturi. Bet visgi netiek 
skaudu, kad to seimo išlai
das dabar ne pirmeiviams 
reikėjo mokėti.

Taigi progresyvė lietuvių 
visuomenė šiandien gali tik 
pasididžiuoti, kad ji tame 
seime nedalyvavo.
NEI FONDŲSEIMAS NE

SUVIENIJO.
Klerikalų "Draugas” rašo:

"Musų tautininkai’ liberalai 
nei šiame seime nesutiko nei 
prie Amerikos Lietuvių Tary
bos dėties, nei prie Tautos 
Fondo. Jie, mat, turi suorga
nizavę savo Tautinę Tarybą ir 
savo fondą. Jų ambicija yra 
tame, kad jų Taryba ir fondas 
ateityje galėtų r.et daugiau 
gera nuveikti, negu mūsiškės 
įstaigos.”
Kitam vėl numery tas pats 

laikraštis aiškina:
"Seime mes. lietuviai kata

likai, tarėme, kad pinigus Lie
tuvos šelpimu’ ir kovai už lais
vę—mes rinksime skyrium 
nuo kitų srovių žmonių. Mums 
jau priprastas ir pamylėtas 
musų Tautos Fondas. Mes ma
nome, kad tai mes dėsime visi 
į savo fondą—bus didesnis pa
sitikėjimas. vienybė ir susi- ; 
klausimas. Ir gerai mes pada 
rėme, kad nepadavėme savo ' 
pinigų globoti kitiems."
Vadinas, viskas, ką ”vi- j 

suotinas” seimas padarė, tai ] 
tik poterius sukalbėjo.

ciesorių,” kurie sako, "kad 
valdžią reikia griauti.” Tai
gi aišku, kad jisai siundė 
žmones prieš revoliucionie
rius.

Vadinas, "kramolos mal
šintojai”, tai tas pats kas ir 
juodašimčiai.

Taigi, jei "Draugo” re
dakcija turi "kramolos mal- 

jšintojams” tokių didelių 
simpatijų, tai tegul ji žino ir 

i kas jie yra.

KAIP JIE REMIA
'SAVUOSIUS.”

"Naujienos” rašo:
"Musų tautininkai—klerika- 

li.ški Ir laisvamaniški—nuola
tos skelbdavo, kad 'lietuvystė' 
esąs pirmas dalykas, ir kad 
lietuvis lietuvį turis rimti. O 
ar remia jie dabar lietuvį so
cialistą K. Gugį» kuris yra 
kandidatu į kongresoįanus, ir 
lietuvi socialistą A. 
kuris yra kandidatu 
manus ? v

"Nė vieni, nė antri

Petraiti, 
į alder-

tų atža
gareivių nesielgia sulig savo 
'principais.’ Ne už 'religijų' ir 
ne už 'lietuvystę' jie stoja, o 
už viešpataujančiųjų klesų 

privilegijas ir už darbininkų 
išnaudojimą.

"Darbininkų priešai nori, 
kad miesto tarybon ir kongre- 
san butų išrinkti republikonai 
ir demokratai—todėl, kad ši
tos partijos tarnauja kapita
listų klesai...”

’kramolą,’ 
’kramolą,’ 

revoliucija,

t

I

KATALIKŲ KUNIGAS 
APSIVEDĖ CIVILIU 

ŠLIUBU.
Nesenai mes rašėm, kad 

Elgin miestelyje, Illinois val
stijoj, prie altoriaus buvo 
areštuotas kun. John J. Mc- 
Cann, šv. Marijus katalikų 
bažnyčios klebonas.

"Naujienos” dabar paduo
da iš Chicagos "Tribūne” 
daugiau apie šitą "doros 
mokytoją” žinių. Pasirodo, 
kad to jegamasčio butą tikro 
"tėvo.” Pasirodo, kad jis 
buvo apsivedęs su miniška ir 
šliubą ėmė ne bažnyčioj, bet 
pas taikos teisėją, civilį.

Ve kaip rašo apie tai 
"Naujienos:”

."Chacagos 'Tribūne’ vaka
rykščiame numeryje prane

ša, kad 'Rev.' John J. McCann 
esąs apsivedęs. Girdi, Cook 
County klerko rekordai rodo, 
kad lapkričio 16 d. 1917 m. tū
las McCann apsivedęs su tūla 
Elizabeth Kennedy. To žmo
gaus amžius, gimimo vieta ir 
tėvo ir motinos vardai pilnai 
sutinka su tuo, kas yra apra
šyme apie minėtąjį kunigą šv. 
Marijos parapijos jubiliejinėje 
istorijoje, išleistoje 1903 m. 
Tiktai pirmas vardas esąs už
rašytas truputį kitaip: kunigo 
vardas yra 'John J.,’ o vardas 
žmogaus, įtraukto į apsivedu- 
siųjų rekordus, paduota 
.Joseph.’

"Bet iš visa ko matyt, 
tuodu abu vardu reiškia
pat (John Joseph), tiktai už
rašyta juodu truputi nevieno
dai, kad ne taip lengva butų 
susekt, jogei tasai 'celibato' 
pildvtojas turi pačią.

” 'Tribūne' rašo, kad kun. 
McCann’o fotografiją pažino 
tarnautojas to hotelio, kuria
me jisai apsistojo tuoj po šliu
bo. Hotelvje jisai užrašė sa
ve ir pačią, kaipo 'Mr. and 
Mrs J. J. Niles.’ Toliaus, kun. 
McCann’o fotografiją pažino 
ir. agentas, per kurį jisai nusi
samdę butą.

"Laikraštis praneša, kad 
kun. McCann ėmė šiiubą civi
liška. pas taikos teisėją tūla M. 
B. Nicholson.”
Taigi pasirodo, kad kuni

gai tik parapijonams liepia 
šliubą imti bažnyčioj, bet 
patįs to šliubo nepripažįsta; 
jie patįs eina pas taikos tei
sėją, kur už dolerį galima 
apsivesti.

Katalikams, žinoma, išro- 
pijos galva liepia žmonėms dvs keista, kad katalikų ku- 
mušti ir policijai išdavinėti nigas apsivedė. Jiems, mat, 
ne "razbaininkus,” ne "ark-!įkalta į galvą tokia nuomo- 
liavagius," bet tuos žmones,' nė, kad katalikų kunigas y- 
kurie eina prieš "šviesiausi • ra "šventa asaba," jam ne-

'J.

kad 
tą-

I

rupi nei moteris, nei kitokios} Kuomet sąjungiečiai kaip 
"šio svieto niarnastis.” Ir ’-------’ ’ ’’ 1 ’
kuomet anąsyk Westvillėj 
III., neprigulmingas lietuvių 
kunigas apsivedė su savo 
gaspadinė, tai "Draugas" 
kelias savaites į-ėkė, kad tuo 
parodžius, jog "nezaležnin- 
kai” netikri kunigai. Bet 
gyvenimas parodo, kad skir
tumo tarp jų nėra. Vakar 
apsivedė "nezaležninkas," o 
šiandien "zaležninkas.” O 
jeigu kuris iš jų šliubo ne
paima, kaip pavyzdžiui, kun. 
Ežerskis, tai tas susilaukia 
da didesnio "trobelio.”

KODĖL JIE UŽMIRŠTA 
KUN. MACOCHĄ?

Klerikalų organas "Drau
gas” neužmiršo, kad šįmet 
sukako trįs metai nuo kun. 
Žebrio nužudymo. Primi
nęs savo skaitytojams šitas 
"sukaktuves,” tasai, atsi
prašant, laikraštis vėla visu 
savo burnos nešvarumu 
spiaudo į socialistus. Vėla 
šitas begėdis tvirtina, buk 
žmogžudžiai buvę "socialis
tai” ir sako:

"Tečiaus socialistų galvažu
džių pas savo auką pinigų, ko
kių tikėjosi, nerado. Paaiškėjo, 
kad socialistų nužudytasis kle
bonas pinigų netaupė, turtų 
nekrovė. Surinktus pinigus a- 
tiduodavo parapijos naudai ar
ba labdaringiems tikslams.”
Klerikalų organas pasako 

Čia du dideliu melu. Vienas 
melas yra tame, buk galva
žudžiai buvę socialistai. Kad 
su socialistais jie nieko ben
dra neturėjo, tai buvo priro
dyta jau tris metai atgal. 
Vienas jų, Kiaulėnas, buvo 
paprastas banditas; antras
ai, Bernardas Montvidas. 
buvo katalikas ir kalėjime 
nedėdamas visą laiką meldė
si, tankiai buvo lankomas 
katalikų kunigo ir prieš 
mirtį karštai išsispaviedojo. 
Taigi, vadindamas tuos pik- 
adarius "sųpialistais,” kūni
ni organas nedorai meluoja. 
Jis tai daro, žinoma, tyčia, 
kad apšmeižus socialistų 
/ardą.

Antras melas yra tame, 
buk užmuštasai kunigas 
turtų nekrovęs.” Po jo 

mirties buvo jo giminių ži
niai paskelbta, kad kun. 
tebris paliko $50,000 vertės 
.urtų. Ir paskui dėl tų tur
tų tarp kunigo giminių buvo 
kilusios didelės peštynės. 
"Draugas” čia meluoja tuo 
tikslu, kad parodžius kunigą 
geroj šviesoj.

Bet jeigu "Draugas” atsi
mena kun. žebrį, tai kodėl 
jis užmiršta kun. Macochą? 
Kodėl jis neprimena savo 
skaitytojams, Ikada sueina 
kun. Smito sukaktuvės. Juk 
Čenstakavos ir New Yorko 
"stebuklai” buvo daug įdo
mesni dalykai, negu New 
Britaino piktadarystė.

Darbininkų Tarybos Amerika)
• • •organizuojasi

Progreso sulaikyt negali
ma. Kaip viešpataujančios 
klesos prieš socializmo ju- 
dėjmą nekovoja, o jis auga 
kas diena. Auga socializ
mas dėlto, kad to reikalauja 
gyvenimo progresas.

Tą patj galima pasakyt ii 
apie Darbininkų Taryoą. 
Kaip tūli žmonės jai nesi
priešino, o Tarybos idėja au
ga kas diena. Auga ji dėl
to, kad ją kelia pats gyveni
mo progresas.

Tie sąjungiečiai, kurie 
priešinosi Darbininkų Tary
bai, aiškino neišmintingą sa
vo užsispirimą tuo, kad so
cialistams tokia Taryba ne
tik nereikalinga,bet ir ”blė- 
dies” galėtų nemaža pada
ryt, nes galėtų "suskaidyt 
darbininkų spėkas.” Žino
ma, argumentas visai kūdi
kiškas ir patįs sąjungiečiai 
jam netikėjo. Bet rimto ar
gumento prieš tokią darbi
ninkų organizaciją juk ir 
negalima pastatyt.

įmanydami niekino Darbi
ninkų Tarybos idėją, tai 
Amerikos Socialistų Parti
jos Pildomasai Komitetas 
išleido paraginimą,kad visos 
socialistų kuopos Tarybą 
remtų ir dėtųsi prie jus

Paskui suvažiavo rusų 
socialistai—ne kokie "social- 
patriotai,” ne "oportunis
tai,” o tikri bolševikai—ir 
nutarė tverti Rusų Darbi
ninkų Tarybą.

Pasirodo, kad visi Ame
rikos socialistai, visi pažan
gus darbininkai stovi už 
Darbininkų Tarybą.

Ir musų sąjungiečiai pa
matė, kad priešindamiesi 
Tarybos idėjai, jie elgiasi ne- 
socialistiškai. Iš Akrono, 
Ohio, pranešama, kad LSS. 
kuopa tenai nutarė jau pri
sidėti prie Lietuvių Darbi
ninkų Tarybos. Norwoodo, 
Mass., pažangios draugijos, 
tų tarpe ir socialistai, su
tvėrė vietos Darbininkų Ta
rybą. Cambridge’aus LSS. 
kuopa prisidėjo prie Rusų 
Darbininkų Tarybos, kuri 
veikia Bostono apielinkėj. 
Sekantis ant programo sto
vi So. Bostonas. Pradžią ke
tina padaryti Vytauto• 
Draugija.

- - - - '«* i" — - - - - - u 
Kaip biznis ųvertina žmogų.

Žmogus uždirbantis 17 
dol. sąvaitėj yra vertas 30,- 
000 doleriu.

Kodėl?
Todėl, kad 30,000 dolerių 

reikia turėt banke, idant l>e 
darbo galima butų turėt 
$17.50 pajamų savaitei.

Kas uždirba 30 dol. sąvai- 
tėje, tas yra vertas 60,000 
dolerių, nes reikia turėt tiek 
kapitalo, kad iš nuošimčių 
gaut tokią sumą, kokią už
dirba.

Taip apvertina žmogų 
buržuazija. Pagal jo ■ už
dirbamos algos augštumą 
nustato jo vertę.

Idant būti vertu, sako, 
kiekvienas turi progą padvi
gubint savo darbo našumą, 
mokydamasis. Buržuazija 
ypač ragina jaunuomenę 
mokytis pirklybos mokslų, 
kad pakėlus savo asmens 
vertybę. Tuo buržuazijos 
principu remianties nususė
lio Rockfellerio asmens ver
tybė yra didžiausia pasauly
je. Bet jei pasaulis kada tos 
neužmokamos vertybės nu
stos, giltinei Rockfellerį nu
sinešus, ar pasaulis bent ant 
vienos cento Ucetvirtadalies 

Inubiednės?i

Kapitalizmas atgyveno 
ir tari pasitraukt šalin.

Kodėl vyrai priešinasi motenj teisia lygybei.

Buržuazija, bijodama jos 
klesinių priešų skaitliaus 
pasidvigubimmo, iki šiol 
stengdavosi visais jai gali
mais budais įpasakoti visuo
menei moteriškės fiziškas ir 
erotiškas silpnybes; savo 
literatūra, daile ir madomis 
moteriškas silpnybes išvys
tė,kad turėjus kuom ir vyrus 
darbininkus įtikinti, kad vi
ii tie argumentai apie mote
riškės silpnybes yra pilnai 
pamatuoti. Visa tai dary
ta ir da tebedaroma tuo tikš
tų, kad turėjus kuodaugiau- 
ria priešų moterų reikalavi- 
nui pripažinti joms lygias 
’yrų teisėm pilietiškas tei
ses. Buržuazija žino, kad 
jos klesos moterims tos tei-

' vietas prisieina užpildyt mo
teriškėmis; reikia perdirbti 
ir nuomonę apie moteriškės 
fizišką silpnumą: prirodo- 

|ma, kad atletiški kūno lavi- 
j nimai pilniausiai sulygina 
' moteriškės muskularį stip
rumą su vyro stiprumu. Ko
dėl tad moterįs negali dirbti 
sunkių fabrikos darbų?

Ir protinis moteriškės silp
numas nykte nyksta, kad to 
’eikia buržuazijos pelnui. 
Joks biznio ofisas neapsiei
na be moteriškės stenogra- 
fistės; daugely Amerikos 
bankų jau dirba kvalifikuo
tos moteriškės; tik viename 
New Yorke jau dirba kaipo 
oarzdaskutės 4,000 moteriš
kių ; Jungtinėse Valstijose------------------------__ kiu; Jungtinėse Valstijose 

;ės nereikalingos; jos be jųišiuo laiku yra 80,OC»0 regis- 
Įtruotų ligonių prižiūrėtojų 
; (norsių). Kiek jų dirba fal> 
; rikose sunkius darbus, ku- 
■ riuos seniau tik vyrai atlik
davo, nei pasakoti nereikia. 
Anglijoj ir kitose Europos 
zalstvbėse moteriškės dirba 
amunicijos dirbtuvėse; ofi- 

' cialiai raportai sako, kad 
! moteriškės į SVj valandų pa- 
jdaro du trečdalius to darbo, 
kokį vyrai atlikdavo į 11 va
landų laiko. Visose Angli
jos spaustuvėse dirba beveik 
.išskirtinai vienos moterįs. 
' Įvairiuose darbuose dabar 
dirba 1,240,000 mot. daugiau. 
Suvirš 120,000 moteriškių 
dirba Anglijos žemdirbystės 
ūkyje. Ūžimą jos vyrų vie
tas jau ir kasyklose, ypač 
Austrijoj daugybė moterų 
tą sunkų ir pavojingą darbą 
atlieka.

Tečiaus moterims nepri
pažįsta lygių pilietiškų tei
sių, kurios joms leistų apsi
gint nuo beteisės ir žudymo 
jų kaipo motinų.

Karei pasibaigus moterįs 
darbininkės, beabejo, jau 
nesutiks tolesniai pasilikti 
be priklausančių joms pilie
tiškų teisių.

iilnai savo gyvenimo sąly
gomis gali būt patenkintos, 
^et pripažinus visoms mote
rims pilietiškas teises, dar- 
nninkiškos klesos, kaipo po- 
itinių buržuazijos priešų, 
spėka per tai pasidvigubin- 
;ų, todėl ji ir deda visas savo 
pastangas, kad tik palaikiusi 
dalykų stovį taip, kaip jis 
zra.

Kad buržuazija priešinas 
noterų reikalavimams, tai 
risai nenuostebu, nes buržu
azija gina savo klesinę egzis
tenciją. Bet kad darbininkas 
vyras, nekartą net turintis 
oretensijų prie klesinio susi
pratimo, dažnai, jeigu akty
viai nekovoja, tai su pašaipa 
žiuri Į moterų teisingus rei
kalavimus, tai jau be aiški
nimų aišku, kaip buržuazi
jai pavyko visuomenėje iš
auklėti prietarus link mote
ries.

Gyvenamuoju momentu 
tečiaus ir pati buržuazija 
atsidūrė tokiame padėjime, 
kad jai pačiai prisieina savo 
pirmesnius f ilozafa vintus a- 
pie moteriškę prirodinėt me
lagingais esant Vyrus iš 
fabrikų paėmė karėn, jų

Šiomis dienomis Bostone 
buvo Amerikos ekonomistų 
susirinkimas pasitarimui, 
kas reikės daryti po karei, 
kad apsisaugojus "Rusijos 
likimo." Tarp tų ekonomis
tų ir kitų "visuomenės vei
kėjų” buvo taipgi ir žinoma- 
sai "visuomenės reformato
rius" prof. Dr. Charles W. 
Eliot. Diskusantų nurodi
nėta, kad palikus dalykų sto
vį taip kaip yra, socialė re
voliucija ir čionai butų ne- 
išvengtina. Prašalinimui to 
pavojaus tečiaus neišgalvo
ta kitokių priemonių, kaip 
tik tą, kad reikia panaudo
ti visus prieinamus budus 
socialistinei agitacijai su
stabdyti.

Buržuazija tečiaus neran
da budo ekonominių sąlygų 
išsivystymui sulaikyti, o tas 
tik ir veda visuomenę prie 
tos "neišvengtinos’’ revoliu
cijos.

Neapsistojantis technikos 
išsivystymas vis daugina 
produkciją, kurios pardavi
mui vis naujų rinkų prisiei
na jieškoti užsieniuose, o 
kad tuose užsieniuose nami
niam kapitalui taipgi peran- 
kšta, tai šalių kapitalai pri
verčia valstybes griebtis vie
na kitai už gerklių. Tečiaus 
esame akyvaizdoje ir to 
fakto, jog ir šitokios despe
ratiškos priemonės kapita
lizmo tvarkai egzistencijos 
neužtikrina. Tatai mato ir 
buržuazija ir dėlto ji susiru- 
pinus, kas bus karei pasi
baigus.

Tų ponų suraminimui mes 
galime pasakyti, kad berei- 
kalo sau galvas džiovina, nes 
kapitalizmo tvarka jau at
gyveno savo amžių ir jai 
iemta pasitraukt, kad užlei- 
dus rietą naujai socialei 
tvarkai, stovinčiai ekonomi
nės laisvės ir draugijinių 
teisių lygybės pamatais.

Kapitalistinė produkcija 
negali apsistot iškalno api- 
briežtose rybose; jos neap- 
sistojantis plėtimasis yra 
kapitalizmo sistemos egzis- 
tancijos pamatu; sustojimas 
reiškia jai mirtį. Naujų 
rinkų jieškojimas, ko delei 
visų valstybių politika per 
pastaruosius penkiasde
šimts metų buvo vedama, 
jau pasibaigė, nes kapitaliz
mas apglėbė savo grobian
čiomis rankomis visą žemės 
skritulį; visur randasi dau-. 
giau pasiūlymų, negu pirki
mui pareikalavimų.

Prekių gaminimo lėšom 
sumažinti reikalo spiriamos, 
stambiosios pramonijos įs
taigos jau senai susivienijo, 
naikindamos tuomi vietos 
smulkuosius verteivius, ku
rie ekonominio savo padėji
mo verčiami noroms-neno- 
roms, kaskart skaitlingiau 
ir skaitlingiau pereina į pro
letariato eiles; ir nors prole
tarai savo būvio ekonomi
nėm sąlygomis ir butų pa
tenkinti, tai visviena kapi
talas, nerasdamas produkci
jai naujų rinkų, liekasi'pri
verstas pasikakinti naminė
mis rinkomis ir dėlto iš pat 
pamatų keisti visą socialę 
tvarką. Siauros naminės 
rinkos neleidžia gaminti 
produkcijos perteklių. Kad 
pagamintąjį produktą sava 
visuomenė galėtų suvartoti, 
tam reikia, kad visa ta vi
suomenė turėtų pinigu tiems 
produktams atpirkti; dar
bininkui prisieina mokėt au- 
gštą algą, o* visos tos sąlygos 
atima kapitalistui pelną;' tų 
aplinkybių spiriamas kapi
talistas liekasi priverstas 
pramonijos įstaigą atiduoti 
visuomenei. Ir čia griūva 
tas privatinės produkcijos 
įrankių nuosavybės šventa
sai rūmas, kurio apgynimui 
šiandien tiek vargo ir lėšų 
dedama.

t



AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS ®
Kad privedus prie bent 

kokios pakenčiamostvarkos, 
paprašiau balso. Komitetai,

CHICAGO, ILL. 
Darbininkų judėjimas. 
Čionai prieš alderma-

GRANO RAPIDS, MICH.
Drgės K. Petrikienės 

prakalbos.
LSS. XI rajonas su LMPS.

37 kuopa bendromis savo: dienaus, puolėsi prie manęs, I ™a|. kd 'Rengiama 
šnekomis surengė čionai at- j šaukdamir ”r|’1 z',n mas Du . Pa Aen^iama
vykusiai j vakarines vaĮsti-!kalbėti!,,K. Jakimavi-;bų -p8Žyį,ėti, kad

agitacijos mašinai priduoda 
daugiausiai spėkų lietuviai 
socialistai. Nors kapitalistų 
tušti didlapiai visokiais bu
dais socialistus šmeižia, va
dindami juos "pro-germa- • * i- — • T _1 _ „ 1_ - _nais 
bet visas rinkimų judėjimas 
liudija kiek tos zaunos reiš
kia. Piniguočiai virpančiom 
kinkom žiuri į tą judėjimą.

Iš visos eilės agitatvviškų 
prakalbų paminėsiu vienas, 
kurios Įvyko 28 d. kovo 1918 
Mildos svetainėje. Pinigų 
per šias prakalbas agitaci
jai surinko $14.03. Kadan
gi aš visai nesenai Chicagoj, 
tai noriu tarti pora žodžių ir 
apie tą "menševiką" Grigai
tį. Kovo 28 d., 1918 girdė
jau jau antru kartu ji 
kalbant ir abu kartu sten
giaus arčiau susipažinti su 
jo dvasia. Man draugo Gri
gaičio abi prakalbos labai 
patiko, kadangi jos liudijo 
tikrą jo pasišventimą darbo 
žmonių miniai. Bešališkai 
dalykan žiūrint, man labai 
gaila, kad daromi priekaiš
tai tokiems žmonėms, kaip 
drgs. Grigaitis.

Štai, kad ir pastarose pra
kalbose, drg. Grigaitis nuro
dė, jog darbo žmonių klesa 
moka nustatyti teisingiau
sius gyvenimo tvarkos pie
nus. Nors, sako, ir darbi
ninkų klesos vadovai pada
ro klaidų, bet yra, sako, 
klaidos, kurios ir gerų pusių 
turi. Pagalios, sako: "Al
ne darbininkų klesa nurodė 
teisingiausias sąlygas, ko
kiom turėtų taikytis kariau
jantis pasaulis?” Taip-gi d. 
Grigaitis nurodė, kad būti
nai mums reikia dalyvauti 
politikoje ir labai klysta tie, 
kurie priešingai kalba. Be 
drg. Grigaičio 28 kovo kalbė
jo advokatas drg. Gugis, 
taipgi sena veikėja g. J. 
Žemaitė, ir ■$. A. Petraitis. 
Drg. Grušas su kitais trim 
muzikantais sugrajįno Mar
salietę,' kurios pagerbimui 
publika sustojo.

Trumpai sakant, Chicagos 
darbininkai nesnaudžia.

Atomas.
ANSONIA, CONN. 

Darbininkams jau nėra vie
tos susirinkti.

Kovo 24 d. čia turėjo įvyk
ti tarptautinės prakalbos, 
rengiamos anglų, lietuvių, 
žydų ir ukrainiečių socialis
tų. Miesto ponai tečiaus nu
sigando raudonų plakatų ir 
prakalbų salėj laikyt nelei
do. Kadangi darbininkams 
jau neliko vietos, kur jie ga
lėtų susirinkti ir savo reika
lus aptarti, tai vienas airys 
socialistas paskyrė savo na
mų kiemą (vardą), kur žmo
nės susirinko ir prakalbos 
buvo po dievo stogu. Žmonių 
buvo suvažiavusių net iš ki
tų aplinkinių miestų. Tikė
tasi, kad policija neleis pra
kalbų laikyti ir privatiška- 
me kieme, tečiaus turbut 
vengiant riaušių, kokios ga
lėtų kilti, jei policija butų 
kėsinusi susirinkimą krik- 
dinti—mat žmonių ūpas bu
vo labai pakįlęs,—policija 
nekliudė ir prakalbos įvyko.

Lietuvių kalboje kalbėjo 
d. J. Adomonis.
SLA. 66 kuopos prakalbos.

Kovo 10 čia buvo SLA. 66 
kuopos parengtos prakal
tos. Kalbėjo "Tėvynės" re
daktorius Račkauskas. Kal
tojo rimtai apie darbo žmo
nių reikalus.

Žmonių į šias prakalbas 
susirinko mažai. Mat, mu
sų vietinis dūšių ganytojas, 
teisingiau būt pavadinus

tarsi žandarai prie jiems ir kong*reSmano rinki- 
darbininkų_ jųdėji-

- «• "i- litas uuvu pan-tivo. xiĮV,iĮį>m<.u
rLS 1 daug agitatyviškų prakal-

jas buvusiai 'Moterų Balso i ^ug atsiliepia. kad man duo- 
redaktorei d. K. Petrikienei ta balsas> lodel ir ”komite-
prakalbas, kurios įvyko ko
vo 22 ir 23 dd.

Pirmą vakarą kalbėtoja 
atvaizdino dabartinį darbi
ninkų klesos padėjimą šioj 
šalyj. Prakalba buvo aiški 
ir vaizdi, taip kad ir mažai 
visuomenės gyvenimu besi
interesuojančiam lengva bu
vo suprasti, kad ištikrųjų 
darbininkų padėjimas čionai 
neužvydėtinas ir kad tas 
padėjimas su kiekviena die
na aršėja.

Pertraukoje buvo renka
mos aukos gelbėjimui areš
tuotų lietuvių socialistų, Są-| 
juogoš centro narių.

Susirinkimą atidarant L. 
S. S. 51 kuopos choras sudai
navo "Į kovą," o pertraukoje 
"Musų" Rytojus."

Antru atveju kalbėtoja ai
škino kapitalizmo tvarkos 
pragaištingumą.

Antru vakaru d. Petrikie- 
nė kalbėjo apie moterų nuo 
progreso atsilikimo priežas
tis. Tas visas priežastis ji 
vaizdžiai išgvildeno.

Antro vakaro susirinkimą 
atidarant LSS. 51 kuopos 
choras sudainavo "Paragini
mas," o pertraukoje "Darbi
ninkų Marsalietę."

Antru atveju . kalbėtoja 
nurodinėjo darbininkų, o 
podraug ir moterų darbinin
kių organizacijos reikalin
gumą, aiškindama, kad dar
bininkai be savos organiza
cijos negali visuomenėje pa
naikinti visa to, kas juos te- 
rioja ir kankina.

Po prakalbų buvo duoda
mi klausimai. į kuriuos kal
bėtoja davė atsakymus.

Iš susirinkusiųjų užsilai
kymo ir jų karšto pritarimo 
kalbėtojos argumentams 
matoma buvo, kad publika 
buvo pilnai patenkinta. 
Draugams ir draugėms, ko
vojantiems už šviesesnę dar
bininkė ateitį prakalbos da
vė naujų troškimų ir energi
jos.

Aukų Są-gos apsigynimo 
fondan per abu vakaru su
rinkta $35.16. Aukavusiems 
ir sykiu prakalbininkei reik 
tarti ačių. >
Klerikalų ir atžagareivių 

cirkas.
Kovo 24 d. čionai buvo 

klerikalų ir atžagareivTų- 
taut Įninku surengtas viešas 
susirinkimas, kuris savo ma- 
nažerijos ir juokdarių tur
tingumu gal viršijo ir New- 
Yorko "Lietuviškąjį Cirką."

Tan susirinkiman susirin
ko gana daug žmonių, no
rinčiųjų girdėti sugrįžusių 
iš "seimo” delegatų papasa- 
koiimus.•»

Po būgnų mušimo, himnų 
giedojimo, vėliavų garbini
mo pagalinus pastatyta ant 
pagrindų buvusį seime dele
gatą, kad paaiškintų, ką tas 
seimas nuveikė. Žmogelis 
stenėjo, stenėjo, vos-ne-vos 
silibizuodamaa perskaitė re
zoliuciją. o po to, giidi, kam 
kas neaišku, galite paklaus
ti, nes rezoliuciją da patai
sys, pagrąžino ir matysite 
laikraščiuose, ten bus ki
taip... Vienas iš publikos no
rėjo kažko paklausti, bet ne
galima buvo nei girdėti, nei 
klausiančiam kalbėti iš prie
žasties ūžimo ir betvarkės 
visame susirinkime. Rim
tesniam žmogui, pateku
siam į tokį susirinkimą buvo 
įspūdis, kad jis randasi kur 
Lietuvos mugėje bei karče
moje, o ne viešame susirinki
me.

tai" neprivalo atimti jį, ne
girdėję, ką pasakysiu. Bet 
kur tau! Katalikai 
mudviejų šoko, tarsi iš ma- 

jnažerijos ištrukę žvėrys ir 
vos-vos tik pasisekė išvengti 
kumščių.

Antras delegatas, išėjęs 
raportą išduoti, pasakė, kas 
"New Yorke buvome pasi
klydę. Mat tai miestas di
delis, namai augšti, gatve- 
kariai visur ūžia—tikri ste
buklai, paklysti visai leng
va..." Kaip vaizdžiai tasai

ant

— tėvynės išdavikais,,

"gadytoju"—surengė tą pa- .nesąmonių apie Ansonijos; 
čią dieną 6avo bažnyčioje lietuvius socialistus ir pro-.

! gresistes moteris. Į tas kle-' 
i rikalo zaunas peržema ir at- 
' sakinėti, tik tiek reikia pate- ’
■ myti, kad ir pas "Darbinin-į
■ ko" redaktorius, matomai, 
: biblijinę liogika, kad nemo- 
• ka atskirti teisybės nuo me
lo. Štai tas jų korespon
dentas pasakoja apie katali
kų (geriau sakytų klerikalų) 
galybę, tai vėl verkia, kad 
tie katalikai remia socialis
tus (matyt žino, kad sociali
stai yra jų, kaipo darbo žmo
nių, draugai, o klerikalai ap
simetę* katalikystės skrais-

mezliavą, arba 40 valančių 
atlaidus. Tamsus žmonelės 
sudrausti nuo "laisvamanių 
prakalbų," pasiliko klausy- 
ties pamokslų apie katilus 
su smala ir senio Saurusai- 
čio pasakų apie reikalingu
mą nešiot švento Petro, 
(Saurusaičio patrono), re
težių. Vargšai da tie musų 
žmonelės, negali suprasti, 
kaip kunigija juos netik iš
naudoja, bet ir pažemina.

Biblijinę liogika.
"Darbininko” korespon

dentas pripliauškė visokių

i

i delegatas prastuolis sucha- 
rakterizavo tuos delegatus, 
kurių musų klerikalai į tą 
savo seimą prisigabeno. Ar
gi iš tokių žioplų ir tamsių 

j elementų galima ko geresnio 
•tikėtis už tuos poterius, ku
riuos jie susirinkę ten pagal 
davatkos paliepimą poteria
vo? Taigi ir visų tų vaikiš
kų antro delegato pasakų a- 
pie seimą nėra verta nei kar
toti, nes jos taip naivios ir 
tuščios, kaip tuščias buvo ir 
tasai klerikalų seimas.

Trečias delegatas pasiro
dė tikras klerikalas. To ne
praustaburnio šmeižtų ir 
blevyzgų apie Rusijos revo
liucionierius negalima nei 
rašyt, nes jie jjereina viso
kias rybas gėdos ir laikraš
tinės etikos.

Penktu iš eilės buvo nu
sidėvėjęs tautininkas. Šis 
išėjęs pasižiopsojo į susirin
kusius, padeklamavo kokį 
tai aforizmą ir nuėjo sau.

Ant galo da išėjo tūlas 
šveplvs, kuris jau ne apie 
seimą kalbėjo, bet metė 
purvų saują į d. Petrikienę, 
kuri su prakalbom į Grand 
Rapids atsilankė. Verčiau 
tas švėplvs savo poterius ir 
karunkas prie panelių šven
čiausių-šveplen tų, o re mė
gintų purvinti tokius žmo
nes kaip g. Petrikienė.

šitoks tai "visuotino sei
mo” įspūdis ir jo atbalsiai.

M. Motiejaitis.

i

i

CLEVELAND, OHIO. 
IJSL. 4-tos kuoPos pasilink

sminimo vakarėlis.
Kovo 31 d. pirmu kartu 

čionai buvo L. J. S. Lygos 4 
kuopos parengtas pasilinks
minimo vakarėlis. Vakarė
lio programas buvo užiman
tis. Prieš vakarienę daug 
pasakyta prakalbų, sudekla- 
muota deklamacijų, iš raš
to skaityta vaizdelis ir buvo 
"Mirtos” choro dainos. Dai
nos, vadovaujant p. J. A. Va
lentinui, sudainuota pusėti
nai—iš darbininkų ir darbi
ninkių daugiau ir norėt ne
galima. Mirtiečiai nesigaili 
o’ailės idėjai pasišventimo ir 
darbo.

Drg. V. Strvgas deklama
vo ir drgė Ivanauskiutė 
skaitė iš rašto "Dekliumos 
kalinys"—vienam ir ant
ram nusisekė.

Prakalbas sakė: Gubavi- 
čius, Karalius, Kazlauskas, 
Semsis ir Daubara. Ypač 
karštai kapitalistus kritika
vo drg. Daubara. Jis sako, 
kad darbo žmonės turi paim
ti visus savo pagamintus 
turtus, o kapitalistus išvary
ti ubagaut!

Programui užsibaigus, 
vakarėlio vedėjas d. Gram- 
ba pakvietė užimti vieta- 
prie stalo.

Po vakarienei prasidėjo 
muzika, šokiai ir kitos žais
mės. Vakarėlis iš visų at
žvilgiu pavyko. Lygiečiams 
užtai priklauso garbė.

žemės žiedas.

tele, slepia po ja tikrus dar- ba Į tai nieko neatsakė, 
bininkų neprietelius). Girdi,! 
jau LDS. (švento Juozapo, 
sąjungos) 43 kuopa nei mi
tingų nelaikanti. Todėl kle
rikalų pakalikas bara tą 
kuopą ir rodija, kad jei An- 
sonijoj svetainės mitingam 
negaunama, tegul persikelia 
i Derby.

Ir čia išlenda yla iš maišo. 
Tasai "Darbininko” kores
pondentas išgiria begalo tū
lą klerikalą iš Derby, p. J. 
B., kaipo mokyčiausią vyrą 
(mat, Derbėj turi kromelį), 
nebijanti stot su socialistais 
i debatus ir visados juos su
kertanti. (Žinoma, nepa
sako, kur socialistai su tuo 
klerikalu debatus turėję). 
Jeigu jis sukerta socialistus, 
kodėl neatsiliepė i VVaterbu- 
rio socialistų šaukimą?

Pagalios, ir pats p. J. B. 
su savo kromeliu smunka, 
tai juozapiečius šaukia i 
Derby, kad ten jie sykiu ir 
p. J. B. kromelį paremtų.

Štai kame dalykas.
Viską žinąs.

Vietinė spauda irgi pri
taria pogromščikams, bet 
kaip girdėti, svetimšaliai 
nemano nutylėti.

Tai ir mokykla ir mokslo 
vyrai, iš kurių yra laukiama 
ateities piliečiai ir šalies ge
rovė. Vietinis.

Hks
♦.-.•H
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Džiaugsmas
Jurininku!

Išdirbėjai Aucičiauaio* Rflšie* Tur
kiškų ir Ecyptiškų Cigaretę Paaauly.

BROOKLYN, N. Y. 
Referatas.

Kovo 28 d. čionai buvo 
LSS. IV-to rajono Propa
gandistų ir Agitatorių Rate
lio sušauktas susirinkimas, 
kuriame referatą temoje 
"Klesų kova iš materiališko 
atžvilgio" skaitė d. J Juke
lis.

Klausytojas tečiaus iš re
ferato nedaug ką-nors aiš
kaus išvesti galėjo. Nežinia, 
ką referantas norėjo išaiš
kint. Skaitė iš rašto ir kalbė
jo, bet viskas pynėsi, pai
niojosi ir sunku buvo supra
sti ar tai referatas, paskaita 
ar prakalba. Drg. Jukeliui 
kalbėtojumi gal ir galima 
būti, bet skaitytojas iš jo 
gana prastas. Iš ,referato 
tiek naudos, kad laikas be
reikalingai sueikvota.

$ $ »

Kovo 31 d. buvo LSS. 19 
kuopos diskusijos klausime 
organizavimo "Raudonos 
Gvardijos." Musų kairieji 
smarkiai gynė nuomonę apie 
reikalingumą tokios armi
jos, aiškindami, kad visi tie, 
kuriems čia reikia stot į ar
miją, . privalo dėtis prie 
"Raudonos Gvardijos" ir 
važiuoti į Rusiją ginti laisvę. 
Tik gaila,kad jie nenurodė, 
kaip ta Raudonoji Gvardi
ja galės nuvažiuoti į Rusi
ją ir nenurodė ar vietos val
džia dagi leidžia tokią Rau
donąją Gvardiją organizuo
ti. Jei neleidžia organizuoti 
ir neišleidžia iš čia išvažiuo
ti, tai kam bereikalingai lai
kas eikvoti tvėrimams to, 
iš ko negalima turėti jokios 
naudos?

Vietos atžagareiviai šiuo 
laiku jaučiasi gana nesma
giai. Mat kriaučių unija iš
kirto jienįs nemalonų šposą. 
Dalykas ve kame: Čionai 
gyvuoja moterų rubsiuvių 
unijos skyrius, tik neturi at
skiro numerio. Taigi tas 
skyrius išrinko delegatus į 
atžagareivių "visuotinąjį" 
seimą, ir pasisavino kriau
čių unijos No. 54-tą. Kriau
čių unija apie tai patyrus 
uždraudė moterų ,'kyriui 
naudoti minėtą numerį. Mu
sų atžagareiviai, mat, tuo 
pagal jų išrokavimo gudriu 
savo pienu norėjo atsiekt ta
tai, kad paskui galėtų pasi
girti. jog seime dalyvavo ir 
Lietuvių kriaučių unija. Bet 
gavo per savo snapą ir da
bar nuleidę jį vaikščioja. Te 
nekiša jo į darbininkiškas 
organizacijas.

$ $ e

LSS. 19 kuopa birželio 
mėnesyje rengiasi pastatyt

> "Legališki 
žmogžudžiai" ir "Penktas 
prisakymas.”

LSS. IV-to rajono Projya- 
gandistų ir Agitatorių Ra
telio mokykla užsidarys pa
baigoje birželio mėnesio. 
Atsidarys rugsėjį.

Seiniškis.

VALPARAISO, IND. 
Naktiniai apuokai veikia.

Kovo 29 d. apie devintą 
valandą vakare, šaika pa
daužų pradėjo iškilmingai 
savo juodą darbą. Iš kalno 
jau buvo žinoma, kad taip 
vadinami "cheap patriotai", 
kaip juos sykį vienas iš mo
kytojų pavadino, rengia ab- 
lavas ant svetimšalių moki
nių, kurie su viršminėtų 
patriotų politika ir darbu 
nesutinka; ir kas padores
nių žmonių gali pritarti juo
diems darbams?

Išmušus aštuntai valan
dai, gatvėse pasigirsta riks
mas dainų, juoko-klegėsio ir 
šturmo prie College Hali. 
Gauja susidedanti iš kokių 
penkesdešimts naktinių a 
puokų su trimis savo auko
mis, kaip jie juos vadino 
"bolševikais," leidosi mieste
lio link. Nuėjus pas miesto 
rotužę (City Hali), gauja 
apsistojo,pastačius auką ant 
dėžes (soap box) liepė dai
nuoti patriotiškas dainas, 
kas nekiekvienam ateiviui 
yra žinoma, nors jis ir no
rėtų dainuoti, kad užganėdi
nus padūkėlius. Auka stove 
dama ant dėžės žiuri į aplink 
dūkstančią gaują ir dairosi 
inkvizitoriai nesulaukdami 
įsakomos giesmės, puolėsi 
prie aukos; ištraukia dėžę 
iš po kojų ir tas niekuo, ne
kaltas mokinys žydelis puo- 
’a nuo 15 pėdų augščio ak
meniniais laiptais. Nusiri
tęs guli be žado. Atsipeikė
ja ir mato, kad tas pats atsi
kartoja su kitais dviems 
"prasikaltėliais.” M iestelio 
oolicija stovi susidėjusi ant 
krutinės rankas, žiuri ir sal
džiai juokiasi. Ar reikia 
daugiau pasitvčiojimo iš tie
kos?

To, žinoma, neužteko. Pa
daužos su aukomis nusitrau
kė už miestelio prie ežero scenoie' veikalus 
r-* t i • j • • i „ _ . ... _Sagers I^ake ir tenai įstu
mia į vandenį savo aukas; 
nusimazgoja savo purvinas 
rankas ir grįžta namo. Dar
bas atliktas, tik dabar visuo
menė lai skil ia "patriotams" 
"garbės vainiką." Tai bu
vo nariai Y. M. C. A. (jaunų 
kriškčionių draugijos.)

Ant ryt pasiteiravus pas 
mokyklos administraciią.ko- 
del taip yra ir ar ir toliaus 
tas bus daroma, mokyklos 
valdyba atsako, kad ji žino
jusi tai iškalno ir daugiaus 
nieko. Reiškia, valdyba tam 
pritaria. Paaiškinta, kad 
čia gali kilt nemaža suirutė; 
jeigu yra duodama laisvė ir

EASTON, PA.
LSS. II rajono konferencija.

LSS. II rajono 15 konfe
rencija įvyks 14 diena (ne
dėlioj) balandžio 1918, Eas- 
ton, Pa., LSS. 42 kp. bute, po 
num. 1214 Northampton st.

Pradžia lygiai 10 vai. iš 
ryto. Visos rajono kuopos 

i pasistengkite atsiųsti dele-
pritariama tokiems krikš- gatų kuodaugiausia. Dele-
čionių darbams, tai r.epa- gatai be mandatų neturės
smerkit, jeigu ir antroji pu- sprendžiamojo bai?»o, todėl 
sė panaudos tokią ar tam pasiimkite mandatus 
panašia metodą atsiteisimui savo kuopos komiteto, 
už tokią niekšvste. Valdy-1 K. D. Burė, ISS II raj. sek.

nuo



4 KELEIVIS.
Taigi tos nelaimės, vaike, ir 
parodo Dievo buvimą. Ar 
tu, vaike, gali tokius faktus 
sukritikuoti?

—Man jų kritikuot visai 
nereikia, tėve, nes tu pats 
juos sumušei.

—Kaip tai sumušiau?
—Tu norėjai prirodyt, 

kad Dievas užleidžia ant 
žmonių visokias nelaimes 
tuo tikslu, kad priminus 
jiems apie savo buvimą, kad

jie daugiau jj garbintų. Ar 
netaip?

—Jessa!
—O tuo tarpu tu, tėve, 

prirodei, kad dėl tų nelai
mių net ir tikintieji žmonės 
pradeda i Dievą netikėti. 
Reiškia, tas, ką tu pripažįs
ti Dievo galybe, sako žmo
nėms, kad Dievo nėra. Ar gi 
galima da labiau save sukri
tikuoti?

—Gudbai, vaike!

KAS YRA NUOVARGIS?

SOCIALIZMO TEORIJA

—Maike, persižegnok!
—Aš ne davatka, tėve.
—Tai tu mislini, vaike, 

kad tik davatkos žegnojasi? 
Žiūrėk, tautininkai kokie 
šliuptarniai, o New Yorko 
sime jie netik žegnojosi, 
et ir poterius kalbėjo.
—Bet aš nekalbėsiu.
—Aš, vaike, ir nereikalau

ju, kad tu poterius man kal
bėtum, bo viena, aš nesu ku
nigas, o antra aš žinau, kad 
tu poterių ir nemoki.

—Tai kam tu liepi 
žegnotis?

—Aš, vaike, noriu

man

tau
šiandien pamokslą pasakyt 
ir atverst tave prie tikėjimo, 
nigo Maliausko biznį atimt?

—Tai tu, tėve, nori iš ku- 
—Nausa. Aš noriu jam 
k padėt.

•Tėve, man gaila tavo 
ryžimo. Verčiau tu ne- 

. nk seno savo pakaušio. 
-Ką tu mynięi, vaike?

—Tu, tėve, prie tikėjimo 
manęs neatverri.

—Kodėl?
—Todėl, kad apie tikėji

mą aš žinau daugiau, negu 
tu, tėve.

—Ale tu, vaike, 
Dievą!

—O žinai kodėl!
—O kodėl?
—Todėl, kad apie Dievą 

aš daugiau žinau, negu tu, 
^ėve.

—Tai tu, Maike, sakai,
d aš durnas?
—Aš to visai nesakiau, 

tėve.
—Na, ką tu čia mane fu- 

lini! Kaip gi tu nesakei, kad 
aš gerai supratau, kad tu 
sakei. Stačiai durnuim tu! 
manęs nepavadinai, ale tu; 
pasakei, kad tu daugiau už
manė žinai, o tas, vaike, 
taip pat užgavo ištreinytus 
mano jausmus, kaip kad tu 
butum tiesiog kvailiu mane( 
pavadinęs. Aš, vaike, gero Į 
noturo žmogus; tu gali va
dint mane kaip nori, aš ne
įsižeisiu, tik nesakyk, kad 
aš durnas. Kaip aš galiu, 
būt durnas, kad aš į Dievą • 
tikiu? Aš žinau, kad apie; 
Dievą aš nieko nežinau^ ale! 
jeigu aš daugiau žinočiau/ 
tai aš da daugiau tikėčiau.

—Ne, tėve; jeigu tu viską 
žinotum, tu netikėtum. Žmo
gus tiki tiktai tuomet, kuo
met jis nežino.

— Ve, tu ir vėl sakai, kad 
aš nežinau.

—Tu pats, tėve, tik ką 
prisipažinai, kad apie Dievą 
tu nieko nežinai.

—Ale aš žinau, kad Die
vas yra.

—Nežinai, tėve.

netiki j

—Jessa. žinau! 
—Nežinai.
—Šarap, ba kad 

į terlą!..
—I\i, tėve, jau iš 

go” išmokai nauja 
uosi žodį. Gali b 
tokie "argumentai" 
prie bačkutės arba 
manevruose, tečiaus jie da 
neprirodo, kad yra Dievas.

—Tik tu, vaike, su manim 
nesiginčvk, o aš tau priro- 
dvsiu. kad vra svieto su-» - * 
tvertojas.

—Gerai, tėve, aš patylėsiu.
—Ale aš noriu, kad tu, 

vaike, pirma persižegnotum, 
ba kitaip mano pilni dvasios 
šventos žodžiai tavęs ne
pertikrins.

—Mane gali pertikrinti 
tiktai faktai ir aiškus priro
dymai, tėve, o ne kokios ten 
"dvasios” įkvėpti žodžiai. 
•Jeigu tu manai, tokias nesą
mones kalbėti, tai taip ir 
žinok, kad aš tuojau^ tave 
Išjuoksiu.

—Aš jau matau, kad tu, 
vaike, velnio esi apsėstas, 
ale vistiek pamokslą tau pa
sakysiu. Taigi klausyk. 
Ant svieto būna daug viso
kių nelaimių. Vainos, žemė3 
drebėjimai, ugnis, paviet
rės ir badas visados pridaro 
žmonėms daug demičių. 
Šitokiems trobeliams užė
jus, ne vienas žmogus išsi
žada Dievo. Mat, tokiuose į 
klapatuose kožnas stato sau 
klausimą: jeigu yra Dievas.1 
tai kodėl jis neapsaugoja sa
vo vaikų nuo nelaimės? To
dėl daugelis katalikų prade
da mislyt, kad Dievo visai; į 
nėra ir pradeda netikėt. ; j 
Taip atsiranda visokie šliup- & 
tarniai, bedieviai, aidoblis- * 
tai, narakistai ir kitokie ne- jį 
daverkos. Dėlto, vaike, ir jį 
per šitą vainą daug ištvir- jį 
kėlių ant svieto priviso. Ru- Jį 

j sijoj tie netikėliai net carą j į 
nuvertė, o dabar, sakoma,; i 
jie ir musų Yčą su kunigu ; i 
Alšausku į džėlą pasodino;; i 
iš kunigų atėmė dvarus.; i 
šliubus panaikino, tikrą ri- i Į 
valiuciją padarė. Ir tai vis i Į 
valuk to, vaike, kad svietas i J 
nesupranta Dievo galybės, i[ 
Bet ištikrujų, vaike, tai šita iĮ 
vaina kuoauškiausia parodo, i! 
kad Augščiausias yra. Tu i! 
turi žinoti, Maike, kad tik g 
Dievo apveizdai svietą vai- į 
dant visos nelaimės atsitin- į 
ka. Jeigu nebūtų visagalio j į 
Dievo, tai ant svieto nebu-K

1! ‘ drebėjimų, nei kitokios ko- j i 
leros. Viešpats užleidžia ; i 
visokias koronės ant žmonių ; i 
dėlto, kad jie pasitaisytų,

duosiu

"Drau- 
kolioii- 

Gali būt, kad 
tinka 
vyčių

Kiekvienas darbas, ar tai 
butų protinis ar fiziškas, po 
ilgo užsiėmimo įveda kūną į 
tą stovų, kurį paprastai va
diname nuovargiu. Nuovar
gis pirmiausiai apsireiškia 
tūlose raumenų vietose, vė 
liaus apima visą kūną; po 
ilgo darbo nuvargsta netik 
tos raumenų vietos, kurios 
betarpiškai atlieka darbą, 
bet ir tie, kurie teikia pir- 
mesniems savo pagelbą. 
Duonkepis, pav., per ištisą 
naktį minkęs tešlą, jaučia 
kojų skaudėjimą, kurpius gi 
strėnų ir menties, raitelis 
guodžiasi šlaunių skaudėji
mu, ir tt.

Kaip protinis darbas ati
ma žmogui jiegą dirbti sun
kų fizišką darbą, taip fiziš
kas ilgas darbas padaro ne
galinčiu dirbti sunkesnio 
protinio darbo; neapmalši
nus organizme raumenų ir 
nervų įtempimu sukeltu? 
virpėjimus, nėra galima iš 
ilgo protinio darbo pereit į 
sunkų fizišku darbą, nes į 
temti organai nuo virpėjimi 
užsidega, tie užsidegimai 
veik gali likt chroniškais 
nekartą gręsiančiais gyvy
bei pavojumi.

Kas gi yra nuovargis? 
Mokslinis nuovargio išaiški 
irimas visų pirma pastate 
reikalavimą, kad kunui bu
tų duodama užtektinai pašil
do; kad darbo metodai bu
tų atsakančiai nureguliuot 
ir kad jaunuoliai butų sau
gojami nuo varginančio dar
bo.

Sulyg paskutinių fiziolo
giškų ir psvchologiškų išty
rimų, nuovargis yra chemiš 
ku procesu; įtemptuose de
lei atliekamo darbo raume
nyse nuo virpėjimų išsidir
ba tūla chemiška substanci
ja. naikinanti energiją. Tor 
chemiškos substancijos įčir- 
škus į raumenis pilnai išsiil 
"ėjusio žmogaus, tuojaus ap- 
"ireiškia.nuovargis, ir atbu
lai—prašalinus ją iš raume
nų masažu arba tam tikrais 
tūlam laikui judėjimais, rau 
menis atgauna savo stipru
mą ir miklumą. Nuovargi 
gimdančių substancijų besi-

t dauginimas naikina taipgi 
mėsų ir taukų mezginį daug 
greičiau, negu kraujas 
(maistas) suspėja sunaikini
mą atstatyti. Tas tai pati- 
rimas išaiškina tuos atsiti
kimus, kad nežiūrint pasilsio 
įžtektinumo, žmogus nyks
ta, silpnėja ir ant galo visai 
darbui netinkančiu palieka.

Iš tų faktų jau aišku, ką 
reiškia darbininkui maistas. 
Užtektinai atsakančio mais
to turintis darbininkas gali 
Igiau be nuovargio dirbti, 
o darbas produktyvesnis ir 
jo sveikatai negręsia "neži- 
įomos negerovės.” Tečiaus, 
taip to atsakančio maisto 
užtektinai gali turėti dar- 
įinkas, kurio algos ir praš
iausiam pragyvenimui daž- 
įai neužtenka? Kas turi im
ti atsakomybę už tai, kad 
■iandien jau mažai yra tokių 
larbo žmonių, kurie galėtų 
ikėties sulaukt žilos senat
vės?

I^abai interesingi yra nau
jausi prof. Weinhardto pa- 
irimai. Jis tą nuovargį 
gimdančią substaniją pava- 
lino "kontoksyana,” surado 
ą lygiai skystuose, kaip ir 
virtuose ekskrementuose 
išmatose), o net ir iškvė- 
>uotame ore. Prof. Wein- 
įardt daro iš to išvedimą, 
;ad raumenų jiegą žudan
čios substancijos, vadina- 
nos ”toksynąis,” iš nuvar
vinto kūno išgaruoja oran, 
’as vėl reiškia, kad nuovar- 
ds yra užsikrečiamuoju. 
?olimesni tirinėjimai prive- 
!ė prie patirimo, kad toksy- 
uis galima sunaikinti anti- 
oksynais, ’ panašiai kaip 
auplių, difterijos ir kitų 
’žsikrėčiamų ligų bakteri- 
as užmušama skiepinimais. 
daryta bandymai mokykloj 
'nt mokinių ir pasirodė geri 
•ezultatai. apsireiškiusie at- 
iktuose uždaviniuose.

Idant nuovargis nenaikin- 
u darbininko svejkatos, pa
ikus tuos ičirškimus antito- 
csvnų ponams profeso- 
’iams, turime reikalauti pil- 
10 pasilsio, užtektino sveiko 
maisto ir žmoniškų gyveni
mo sąlygų.

KUR DINGOT?...
Kur dingot svajonė.", jaunystės 
Tr saldus svajoni” capnai?
Kam dienos nekaltos vaikystės 
Apleidot jus mane senai?...

Tada nebaugino nelaimės, 
—Saugojo Mamytė brangioji; 
Prie josios nejaučiau baimės, 
Nes globė jos meilė saldžioji...

Tada viskas buvo man miela, 
Nežinojau kas rei’< neapkęst!
Džiaugsmas kute m man sielą 
Ir kur-tai norėjosi skręst!...

Nes dangus mano jaunystės— 
Jis buvo taip skaistus—mėlynas. 
Kaip vanduo upelyje čystas 
Kaip gražus darželyj gėlynas.

Bet audra pasiutusi siaučia, 
.Ji drasko prakilnias mintis; 
Nors diena ir bu ų giedriausia, 
Ją temdo kaž-kok'a slaptis...

tų nei vainos, nei žemės

leros.

Krutinę rakina retežiai
Ir dvasiai už Jaro duris, 
Gi laisvę suvaržo begėdžiai— 
Išplėšia dorybę suvis!...

'Mokinys (Shil—kis).
T

1

(Tąsa.) | ........................- -
Dėl šito augančio klesų antogonizmo. Jis turi visą amžių dėvėti tom drapanom, 

negalima tečiaus kaltint nei darbininkų, nei 
kapitalistų. Klesų neapykanta auga kartu 
su išnaudojimo augimu, o kaip viena, taip ir 
kitas yra išdirbystės būdų keitimosi pasek
me. Tai yra pasekmė ekonominės evoliucijos, 
kurios jokia galybė sustabdyti negali. Ko
va tarp darbininkų klesos ir kapitalistų kle
sos prieina jau prie krizio. Viena ar kita 
klesa turi pergalėti. Kuri tat klesa turės 
pulti? ,

1 turi teisės vilkti Vincuką ilgom kelinėm!
I T!., __ ____ a__________________________ j_______________

Ikišiol su kiekvienu perversmu griūdavo 
viešpataujanti klesa.

Kodėl mes turėtume manyti, kad dabar
tinė systema bus sugriauta kitokiu budu, 
negu praeities surėdymai? O kiekvienoj 
darbo svstemoj praeityje viešpataujanti 
klesa negalėjo pritaikyt visuomenės prie 
naujų gyveninio sąlygų, ir kiekvieną sykį 
viešpataujanti klesa buvo nuversta naujos 
klesos, kuri tokį pritaikymą galėjo atlikti. 
Mes matėm tatai perversme nuo feodalizmo 
prie kapitalizmo. Mes matėm, kaip ekono
minis augimas reikalavo įvedimo fabrikų 
systemos, o senoji viešpataujanti klesa sten
gėsi palaikyti atgyvenusias feodalizmo įs
taigas, kurios buvo jai naudingos. Mes 
matėm, kaip tuomet išaugo nauja klesa— 
buržuazija—kuri pradėjo feodalizmo insti
tucijas griauti, o steigti kapitalizmo institu
cijas, iš kurių jau buržuazijai butų nauda. 
Ir šitą kovą busžuazija laimėjo, nes feoda
lizmas buvo jau atgyvenęs savo laiką ir evo
liucija buvo buržuazijos pusėj.

Darbininkams šiandien tankiai aiškina
ma, kad jų išnaudojimas yra neišvengia
mas, kad ponai turi viską valdyti, nes jie 
geriau išsilavinę. Darbininkams sakoma, 
jog čia jau veikia tas senas įstatymas, kad 
kas geriau išsilavinęs, tas turi geriau ir gy
venti ir to įstatymo apeiti nesą galima jokiu 
budu.

Buvo laikas, kada gyvūnų jjasaulyje 
viešpatavo baisus milžinai, kurie gąsdinda
vo netik mažesnius keturkojus, o ir primi
tyvi žmogų; tečiaus aplinkybės persimainė 
ir tie milžinai, negalėdami prie naujų gyve
nimo sąlygų prisitaikyt, turėjo išnykti. Taip 
yra ir su kapitalistų klesa. Iš pradžios ka
pitalistai valdė visuomenę ir jiems gerai se
kėsi. Bet nauji išdirbystės budai permainė 
gyvenimo sąlygas. Kadangi kapitalistų 
klesa jau negali savo systemos prie naujų 
gyvenimo reikalavimų pritaikyt, tai toliaus 
ji negali ir viešpatauti. Jos vieta užims 
darbininkų klesa, kuri gali perorganizuoti 
visuomenės tvarką sulyg naujos išdirbystės 
systemos reikalavimų.

Visuomenę galima prilygint prie au
gančio vaiko, o Įvairias jos svstemas—prie 
jo drapanų. Kaip vaikas išaugą iš vienų 
drapanų paskui kitų, taip ir viešuomenė iš
auga iš vienos systemos paskui kitos. Kiek
viena revoliucinė klesa siuva visuomenei 
vis naujas drapanas ir apvelka ją jomis.

$ Išpradžios naujose drapanose vaikas visuo- 
$ met išrodo gerai, bet laikui bėgant jis 
!; visuomet iš jų išauga. Kiekviena klesa, 
p pagaminusi vaikui "siutą," visuomet ver- 
;» čia jį dėvėti tą "siutą” toliaus; bet kuomet 
į! seni drabužiai išaugusiam vaikui jau nebe- 

i! 
<! 
i! 
i! 
i! 
i! 
i!

į!
kunes. Nabagas Vincukas rėkia nuo spau-

ii

kurias aš jam pasiuvau!”
Bet Vincas auga vis didyn ir didyn, ir 

senos jo drapanos darosi jau vis ankštesnės 
ir ankštesnės. Jo kelinių sėdynė jau iširus 
ir skylė kas diena darosi vis didesnė. Neuž
ilgo visos jo drapanos sutruks, o tuomet jau 
būtinai reikės ką-nors daryti.

Paremta ant pelno ir išnaudojimo sys
tema turės griūti. Kiekviena systema pra
eityje pasibaigė tik tuomet, kuomet viena 
klesa nuvertė kitą. Šiandien irgi eina at
kakli klesų kova. Sutaikyt kariaujančių 
klesų negalima; viena ar kita turi pergalėt. 
Todėl mes esam priversti manyti, kad kuo
met viena iš kariaujančių dabar klesų bus 
nuversta, tai kartų su ja turės pabaigti savo 
amžių ir dabartinė pelno systema.

Kadangi kova tarp darbininkų ir kapi
talistų klesų gaii pasibaigti tiktai vienos 
klesos pergale, ir kadangi kapitalistų klesa 
negali pritaikyt visuomenės prie naujų gy
venimo sąlygų, tai prieš darbininkus šian
dien kįla klausimas: kas reikia daryti, kad 
laimėjus šitą kovą?

tinka, ant scenos visuomet išeina nauja 
klesa ir apvelka ji naujom drapanom.

Taip yra ir šiandien. Sena teta Buržu
azija pasiuvo drapanas, kurias vaikas ne
šioja dabar, ir jai rodosi, kad kitoks aprėda- 
las jam visai netiktų. Bet iš tetos "siuto” 
vaikas baigia jau išaugti. Jis kasdiena da
rosi vis ankštesnis. Per pečius jis baisiai 
susiraukšlėjęs, o rankovės vos pasiekia au-

dimo, žiojasi gaudyt kvapą ir kartas nuo 
karto pramoninio nuomario pagautas par
puola, kas baimės senai tetai pridaro veik 
iki mirties. Ji negali suprasti, kas vaikui 
skauda, bet sako, kad čia agitatoriai kalti. 
Tuo tarpu jaunas—šviesus vyras—dabarti-<!

i'l . . -
i !jnė revoliucinė klesa—mato kas vaikui ken- 
į! kia ir skubiai daro jam naujas drapanas 
! • Teta buržuazija mato jj siuvant naują dra- 
•, bužį ir pradeda isteriškai šaukti: "Eik ša- 
; i lin! Tu esi anarchistas! Tu laisvos meilės 
< šalininkas! Tu negeistinas pilietis! Tu ne-

Jei kapitalistų klesa laimėtų.
Istorikas prof. Ridpath pasakė, kad ka

pitalizmo systemai lemta yra sugriūti ir 
kad jos vietą turės užimti arba militarinis 
despotizmas, arba kooperacinė valstybė. 
Prof. Ridpath nebuvo socialistas, bet priėjo 
prie tokio išvedimo kaipo istorijos tyrinėto
jas. Jis žinojo, kad pelno systema negalės 
egzistuoti, kuomet pasaulio pertekliam ne
beliks rinkų, kuomet kapitalas nebeturės 
kur plėtoties. Jis žinojo, kad atliekamą 
perteklių turi sunaudoti arba didelė armija, 
kuri tuo pačiu laiku turėtų ir darbininkus 
pavergus, arba turi būt įvesta tokia visuo
menės tvarka, prie kurios rinkos pertekliui 
butų visai nereikalingos. Prie tokios tvar
kos darbininkai turi sunaudot patįs ką jie 
padaro. Jis manė, kad greičiau įvyks koo
peracinė systema, nes to reikalauja evoliu
cijos bėgis. Tečiaus nebūdamas socialistas, 
jis nežinojo, kaip tokia systema galėtų į- 
vvkti.

Visi pažangesni kapitalistai ir jų ideolo
gai šiandien jau reikalauja, kad valstybė 
arba trustus kontroliuotų, arba visai paim
tų pramonę savo nuosavybėn. Jie to reika
lauja dėlto, kad gerai supranta socialistų ju
dėjimo reikšmę ir todėl priversti jieškoti ko
kio nors budo savo viešpatavimui prailgint. 
George Pc"kins, Andr«w Carnegie, Roose- 
velt, Lvman Ahbott, Dr. Eliot ir daugelis ki
tų lygiai žymių kapitalizmo šulų pritaria 
arba valstybės kontrolei arba valstybės nuo- 
savvbei.

v / •

Jei dabartinė kapitalistinė valdžia nu
pirktų iš kapitalistų pramonę, ji užmokėtų 
jiems bondsais. Valdžia išnaudotų darbi
ninkus iki paskutinio lašo prakaito, o iš
spaustą iš jų pelną apverstų apmokėjimui 
kapitalistams palūkanų už bondsus. įplau
kos kapitalistams eitų taip pat, kaip ir da
bar; prie to da jie butų paliuosuoti nuo viso- • 
kių rūpesčių ir atsakomybės, kokių jiems 
prisieina turėti prie privatinės nuosavybės.

Darbininkai tuomet butų samdomi val
džios ir neturėtų nei tiek laisvės, kiek jie da
bar turi. Dirbtuvėse butų armijos discip
lina, algos butii nustatomos įstatymais ir 
darbininkams butų atimta teisė organizuo
tis. Streikai butų skaitomi valstybės išda
vyste ir butų slopinami militarine spėka. 
Šiandien kapitalistas turi nors pasiteisini
mą surasti dėt pavartojimo prieš streikuo
jančius darbininkus milicijos; bet kuomet 
pramonę kontroliuos valstybė, tai nei tokio 
pasitesinimo jai nereikės.

Jei dalykai taip susidėtų, tai vieton ka
pitalistinės systemos įvyktų—kaip Lyman 
Abbott jį pavadino—industrinis feodaliz
mas. Kapitalistų klesa, paliuosuota nuo 
visokių rūpesčių ir atsakomybių, užsiimtų, 
veikiasia, daile, muzika ir mokslu, kaip tai 
buvo su dykaduonių klesa senovės Atėnuo
se. Dalis pertekliaus, kuri prie kapitalisti
nės systemos yra suvartojama pramonei 
didinti, tuomet galėtų eiti dideliems dailės 
miestams statyt, kuriuose gyventų viešpa- 

tToliaus bus.)
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DIDELIS IR PUIKUS TEATRAS CLEVELAND, OHIO. VISUOMENES ATYDAI

ARBA UŽMUŠIMAS CARO ALEKSAND NIHILISTAI
Tragedija 3-se aktuose, 4-se atidengimuose. Lošime dalyvauja 30 ypatų. Veikalas ..............................

puikiai atvaizdina pirmųjų Rosijos revoliucionierių kovą su carizmu,Liaudies skurdą Vienoj iš gražiausių svetainių 
ir caro tarnų žiaurumą. Veikalą stato scenoje L.SjS. 3-čia kuopa Bohemi&Il N&tlOn&I H&11, 4939 BrO&dwOy, Cleveland.

Pasibaigus teatrui bus ŠOKIAI ir grieš puiki orkestrą. Durys atsidarys nuo 4 po pi.tų. Perstatymas prasidės nuo 5:30. Nesivėiuokit! Tikictų kaina: $1.00, 75c. ir 50. Vien ant ŠOKIŲ: Vyrams 
ir norai 50c.. Moterims 25c. Sėdvniu vietos sunumeruotos. Bus gardžių valgių ir skanių gėrimų. Nepraleiskit progos ir atsilankvt. ka..i tik aplinkybės leis, nes tokio gražaus perstatymo Cleve- 

lando ir jo apieiinkės lietuviai da nėra mačiusi. Senus ir jaunus kviečia LSS. 3-čios KUOPOS RENGĖJAI.
^aiiesKau  ̂

MOONEY GYVASTĮ TIKI-1 gi jų sesers Onos Paškevičių ir kitų 
------------- - i savo gimimų is Butsxidonų 

I Vilkikų parap., Vilniaus gub. 
džiu atsišaukti.

Domincia Paškevičiūtė,
8’6 Chestnut|st„ Laverencc. Mass.

Pajieškau dėdės Jono Kimčio, iš 
Paistrės miestelio, Panevėžo )<av„ 
Kauno gub., prie 3 metus gyveno 

_____ Istijoj. Meldžiu jo pa
ties atsišaukti ar kas žino pranešti.

Joe Butkus,
169 Silver str., So. Boston, Mass.

28 Balandžio-April, Nedelioje

$1.75
1.00

Atviras Laiškas 
kun. Makauskui 

; Tamista!
Laike savo misijų New- 

; Haven’e, visą laiką savo pra- 
: kalbose, niekindamas jums. 
• nepatinkamus žmones, visų- 
biauriausiai apšmeižei ypa- 

;tas, minėdamas jų ir pavar- 
! dės. Be to, tamsta pasakojai, 
; kad socialistai bemoksliai, 
tamsuoliai, kurie tik patam- 
sėj moka šukaut, o viešai bi
josi pasirodyt. Pasakojai, i 
kad Rusijos bolševikai žmo
nėms mašinom galvas kapo
ja, ir tt.

Visa tai, ką tamsta pasa
kojai, privalai faktais priro- 
dyt. Tuo tikslu LSS. 27 kuo
pa nutarė surengt viešus 
debatus ir parodyt visuome
nei, kad socialistai nebijo at
virai prieš visuomenę pasi
rodyt.

Debatams dieną skiriame 
28 d. balandžio, š. m., nuo 2 
vai. po pietų.

Jei tamista su musų nu
skirta diena nesutinki, pra-; 

mesk sekančiu antrašu: P.’

MAS1 IŠGELBĖT.
San Francisco.— Tarnas 

Mooney, kuris dėl mestos: 
1916 m. prisirengimo paro
doj bombos buvo čia nuteis
tas ant pakorimo, bet nuo-

1

Pajieškau brolio Kazimiero Kūme-1 
sodos' tos» prieš 2 metus gyveno Cicero, III. 

Mel- Tur*u svarbų reikalų ir meldžiu jo 
(l<j) paties ar kas žino greit atsišaukti, už 

! kų busiu dėkingas.
Jonas Kumets

BOK 239, Farmington, III.

Pajieškau apsivedimui merginos 
ar našlės be vaikų, turi būt pa.šitiv 
rinti. Aš esu 44 metų turiu tris pra- 
pertes. Sutinkančios vest gražų gy
venimų malonės atsišaukti.

B Diokas,
5001 Ale.xander avė.,

E. Chieago, Ind.

US)

“KELEIVIS”
GERIAUSIS DARBO ŽMONIŲ

LAIKRAAT1S. 
PRENUMERATOS KAINA 

Amerikoje:
Metams ...........................
Pusei metų ................

Kanadoj ir Ūžrubežiuoae
Metams ............................ $2.25
Pusei metų ...................... 1.25

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

“KELEIVIS”
255 Broadway, So. Boaton. Maaa.

True translation filed with the post
master at Boston, Mass., on Apnl 
17, 1918, as reąuired by the Act of 
October 6, 1917.

Apsauga Dirbančiams 
motinoms.

Išleido Komitetas Besirūpinus Mote
rims Industrijoje. Tautos Apgynimo 

Skyriaus.

BULETINAS No. 8.
Trečia taisyklė, kurią Su

vienytu Valstijų Komitetas 
Pesirupinąs Moterims In
dustrijoje užgiria, yra se
kantis :

”Jokia moteris negali būti 
priimta i jokį karės reikalin
gą darbą, bėgyje dviejų mė-!
,  ’I. , . . —' . ;nešk sekančiu antrašu: P.t
bėgyje dviejų menesių P°iKukonis, 69 View st.. New- 
gimdvmo. Haven, Conn. Dieną abi pu-i

Nuo.kares . prasidėjimo me sutari
moteris bekariaujančių sa-i .-x.-i.tj—i i._j _______

lių yra traukiamos Į tokius 
užsiėmimus apie kuriuos jo. 
pirmiaus nieko nežinojo 
Anglijoje apie 1,240,00 
daugiau moterų dirba prii 
Įvairiausių darbų, negu pir 
miaus dirbdavo. Franci jo 
je, vien ginklų dirbtuvėse 
dirba apie 400,000 moterų 
kur pirmiaus vos keletas 
tūkstančių prie tokio darb 
dirbo; Vokietijoje moter; 
darbininkių skaičius, kaipt 
metalo išdirbėjos, pasididi
no ant 300 nuošimčių. Su
vienytose Valstijose apie 
8,000,(MM) moterų užsidirb
davo pragyvenimą, o nuo 
Įstojimo i karę tas skaičių 
žymiai padidėjo ne vien pap
rastuose darbuose, bet ir ki
tokiose darbo šakose; pavei- 
zdan, moters dabar dirte 
bankose, už bilietu pardavė 
jas prie elevatorių, už šofe 
rius, ant gatvekarių už kon 
duktorius. ant gclžkelio, ant 
traukinių, tiltų, mašinų ša- 
pose, plieno dirbtuvėse, pa
rako ir ginklų dirbtuvėse 
prie padarymo orlaivių, prie 
čeverykų šveitimo ir ant u- 
kių. Daugybė tų moterų y- 
ra vedusios. Nemažai iš jų 
esti motinomis, kurių vyrai 
ir vyresnieji sunai nuėjo i 
karę.

Tos moters likosi dvigu
bai apsunkintos, nes dabar 
prie naminės naštos prisidė
jo darini ir dirbtuvės našta. 
Šioje šalyje kas metai iš
miršta apie 15.000 moterų 
dėl gimdymo priežasties, ir 
apie 300,(MM) kūdikių pirma
me gyvenimo mete. 1913 
metuose čia išmirė nuo gim
dymo daugiau moterų, ne
gu nuo bent ligos, išskyrus 
džiovą. Kadangi didžiuma 
tų mirčių atsitinka tarpe 
moterų darbininkių, tad per 
tam tikrą apsaugojimo bū
dą,ypatingai laike nėštumo, 
galima mirti sumažinti. At- 
siekimui tikslo keturios Val
stijos, Connecticutt. Massa
chusetts, New York ir Ver- 
mont jau Įvedė tiesas, sulyg 
kurių nėščios moteris nega
lės dirbti per tam tikrą laiką 
prieš ir po gimdymo. Ypa
tingai karės metais, kiek
viena tauta privalo rūpin
tis, kad apsaugojus bu
siančią gentkartę, ir už tai 
kiekviena valstija privalo 
pervest Įstatymą motinų ap
saugojimui.

—„ t---------- , ' Kauno gub., pri
sprendis likos suiaikvtas. 13 Xew Yorko vaisti
, 1 , ... ., . .• ties atsisaubalandžio išnaujo bus nutei
stas miriop. Tikimasi, kad: 
gubernatorius Stephens; 
bausmę pakeis. Mooney jau 
atsišaukė Į ' 
nurodydamas, kad jis buvo 
nuteistas dėl kreivų liudy- 
mų.

Pajieškau Petro Karneckio, jis gy- 
prie Soci- 

lietuvių 
reikalų ir 
pranešti.

veno Chicagoj ir priklausė
i 'nihpniatnrin partijos 29 wordo,į guDeinaionų, skyriaus Turiu svarbų

meldžiu žinanciųjų apie jį 
Mikas Stočkus

BOX 71 Great Neck, N. Y.

Pajieškau draugo Jono Zavicko. 
taipgi Juozo Kirvaičio ir Pijaus Ja-1 
saičįo. visi Suvalkų gub., Vilkaviš- į 
kio pav., Vištyčio parap., Kaupiškių' 
kaimo. Turiu svarbų reikalų ir mel- I 
džiu atsišaukti. (16) |

Jonas šugžda,
3343 So. Halsted st., Chieago, 111.

Pajieškau broiio Jono Budino, iš 
Kuršėnų parapijos. Alasaičių akaitcos, 
Šiaulių pavieto, Kauno gub. Jo paties 
atsišaukti ar kas jį žino malonės pra
nešti, už kų busiu dėkingas. (15)

Pajieškau l.,. __
arba našlės, mylinčios 
nišk'< 
pč-du 
nės. 
kita,:,

apsivedimui merginos, 
_ ’ i jražu šeimy-

gyvenimų. As esu 32 metų, 6 
augščio, liuosas nuo kariurie- 
Knirą nori b it la’ižangesnė, už 
lai atsišaukia. (15)

K Armonuvič
3538 So. Halsted st., Chieago, »!|

REIKALINGOS MOTERIS IR 
MERGINOS virš 16 metų operuot 
vinučių mašinas. Gali uždirot nuo 
$12.00 iki $15.00 savaitėje. Mokestis 
$11.60 savaitėje pradedant. Priima
mos šeimynos ir gvarantuojama dar
bas ant visados. Platesnių žinių 
galite klaust per laiškų ir laiškus ga
lit rašvt lietuviškai. (16)

WM. B. CROSS.
BROCKTON. MASS.

PARDAVIMAI

NELAIMĖ ANT GELE
ŽINKELIO.

Netoli Amsterdamo, N. Y., 
greitasis traukinis susikūlė 
su tavoriniu ir 2 žmonės li
kos užmušti, o 40 sužeista.

COURTNEY. PA Lietuviu Darbi
ninkų Brol. Tašalp. Dr stė šiuomi 
praneša visuomenei, kad 26 Gegužės 
parengia gražų pikniką. Kitos apie- 
linkės Dr-stės malonės ant tos die
nos nieko nerenku. KOMITETAS.

!

! Pasitikėdami, kad tamsta į 

norėsi apginti savo pasaky- 
ų argumentų teisingumą,' 
pasiliekame laukdami tams
os greito atsiliepimo i musų 
jakvietimą.

LSS. 27 kp. valdyba:
F. Aimutis, 

P. Kukonis, 
J. Didžiūnas.

VISOKIOS ŽINIOS
SOCIALISTŲ PARTIJA 

SMARKIAI AUGA.
Amerikos Socialistų Par

tija smarkiai auga, nežiū
rint kad tamsios pajiegos vi- 
.okiais budais stengiasi poli- 
inę Amerikos darbininkų 
ilesos organizaciją perse
kiot.
Senatorių rinkiniuose da 

)ar VVisconsino valstijoj so- 
’ialistų kandidatas Bergeris 
javo su viršų m 100,000 bal
ui, o Mihvaukee mieste visas v 7

■•ocialistų tikietas likos iš
rinktas. Miesto majoru vė 
ius tas pats socialistas 
doan.

Galutinas balsų suskaity- 
mas parodo, kad republiko
nas Lenroot gavo 148,302 
balsų, demokratas Davies 
136,612 balsų, o socialistas 
Berger 103,911 balsų.

Toks socialistų galybės 
pigimas nugąsdino visus 
plutoRratus.

250 ŽMONIŲ AREŠTUO
TA DĖL UŽMUŠIMO 

GEMBLER1O.
Kelios dienos atgal New- 

Yorke likos užmuštas tū
las Cohen, gembleris, kuris 
rengėsi išduoti valdžiai 
gemblerių paslaptis. JĮ už
mušė kiti gembleriai resto
rane, prie daugybės žmonių. 
Tai yra toks pat atsitikimas, 
kaip anais metais policijos 
viršininko Bekerio pasam
dytų galvažudžių tam pla
čiam New Yorke buvo už
muštas gembleris Rozenta- 
iis. Dėl užmušimo Coheno 
dabar New Yorko distriet 
attomey padarė vieną naktį 
ablavą po New Yorko ka
vines ir areštavo išviso apie 
250 žmonių. Dabar juos eg
zaminuoja ir renka liudinin
kus bylai dėl tos užmušėjis- 
tės. Daug tarp jų yra tokių, 
kurie matė, kaip Cohen buvo 
užmuštas.

Pajieškau savo sunaus Krafio Ter- 
mieno, iš Pakiepstčnų sodžiaus, Rau
dėnų parap., Šiaulių pav., Kauno 
gub. Jo paties atsišaukti ai kas ži
no pranešti. (17)

Marijona Termienienė
102 Mill str., Duquesne, Pa.

Pajieškau Vincento Dobrovolskio, 
jis apie du metai kaip prasišalino, pa
likdamas pačių su 3 vaikais. Girdėjau, 
kad jis jau ženotas su kita, čia jo ir

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 20 iki 26 metų amžiaus, meilaus 
budo, doro gyvenimo, laisvų pažiūrų. 
Aš esu 25 metų mašinistas, gerai už
dirbu. Su pirmu laišku meldžiu pri
siųsti savo paveikslų. Atsakymų duo
siu kiekvienai.

P. Šankus (15)
6107 E Utica avė., Cleveland. Ohio.

I

Pajieškau pusbrolio Juozapo Le
vicko, aš esmi iš Kauno gub.. Šedu
vos miesto. Turiu svarbų reikalų ir 
meldžiu jo paties ar kas jj žino atsi
liepti, už ką busiu didžiai dėkinga.

Zuzana Beinorukė.
81 So. Prospect st., Hartford, Ct.

Pajieškau Domicėlės Lisauskutės, 
Vilniaus gub., Trakų pav., Vilūnų kai
mo; meldžiu atsišaukti arba kas žino 
pranešti. (16)

Mikas Kerševičius,
563 Washington štr„ Keenę, N. H.

Paiieškau savo vvro ADOMO KU- 
NIGONIO, jis išvažiuodamas sake i, 
Kad važiuoja pas savo broli Petrą 
Kunigonį. kuris gyveno Waterbury, 
Conn. Todėl jis pats lai atsišaukia 
arba kas apie jį žino malonės praneš
ti žemiau nurodytu adresu. .Jis mane 
paliko su 15 mėnesių kūdikiu 
liam varge, Brooklyne, N. Y.

Jenniet Kunigonis.
668 W. Favette st., Baltimore, Md.

dide-

l
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! Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 25 iki 35 metų amžiaus, be skir
tumo tikėjimo. Meldžiu atsišaukti, 
atsakymą duosiu kiekvienai.

A. Kamukas, (15)
720 Montegue st. Rockford, 111.

FARMOS!
Parsiduoda iš 

pačiu savininkų, 
vu išmokėjimų, 
tuvių farmerių _ _ _
valstijoj. Karinu galima pirkt kokių 
kas nori —didelių ar mažesnių, su 
triobomis, sodais, užsėtais laukais ar
ba viena žemę. Vienatinis darbininkui 
išganymas iš sunkaus padėjimo, tai 
nusipirkimas farmos. Platesnių ži
nių kreipkitės žemiau paduotu antra
šu, įdedant 3c. krasos ženklelį atsa
kymui. (15)

FARMOS! 
pirmų rankų, t. y. 

parsiduoda ant lenjj- 
Vieta didžiausioj lie- 
kolonijoj Michigan

Tony Zabela,
EOX 1, Lake Co., Peacock, Mich.

REIKALAVIMAI.

REIKALINGI VYRAI 
MOTERJS.

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

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

IR

POSIDUODA DRAPANŲ 
STORAS.

Biznis gerai išdirbtas ir geroj vie
toj, tik vienas tas drapanų storas čia 
tesiranda. Parsiduoda iš priežasties 
kad savininkas eina Į kitų biznį. Kreip 
kitės ypatiškai ar laišku žiuo adresu: 

Adolfas Kvetkauskas (15) 
Paąuonock, Conn.

ORO ŠALTUMAS NEŠA 
SKAUSMUS.

Persisaldžius numalšinsite 
kūno nesmagumą vartodami Sloano 
Linimentų. Parankus vartojimui ir 
greit suteikia pagalbų. Švaresnis ne
gu limpantis pleisteris bei mestis, 
odos negadina.

Nuo reumatiškų skausmų, neu
ralgijos, dieglii). strėnų skaidėjimo, 
raumenų sustingimo, užsidrėskimo ir 
tt., Sloano Linimentų turėk po ranka.

savo

Sloan'sLiniment
/r/zzs

f

Pa j ieškojimai
Pajieškau pusbrolių Adomo ir Do- 

'įato, Subačiaus parap., Kupiškio 
»’als. Meldžiu atsišaukti. (17,i

Stanislovas Navarskas
2J8 Cnestnut st., Lawrence, Mass.

Pajieškau sesers Antaninos Valai* 
čiutės, iš Bartininkų kaimo, Pilviš
kių parap. Ištekėjusi už Šidlausko, 
gyveno Grand Rapids, Mich. Turiu 
svarbų reikalą ir meldžiu jos pačios 
atsišaukti ar kas žino pranešti. Ma
ne ima kariumenėn. (15)

Jonas Valaitis
1530 9-th str., Rockford, III.

Pajieškau brolio Antano Navikau- 
sko, iš Prienų parap., Suvalkų gub., 
gyveno Shenandoah. Pa. Meldžiu jo 
jaties ar žinanciųjų atsišaukti.

Jurgis Vavikauskas, (16) 
67 So. Broadway, Aurora, III

Jonas Ivanauskas Rusijos kareivis 
pajieško Amerikoje Jonu ir Stanisla 
zo Grigaliūnų, taipgi ir kilu savo gi
minių ir pažįstamų is Klovoniii mies
telio, Panevėžio pav., Kauno gub. 
Meldžia jam rašyt seksimi antrašu:

Dejstvujušėaja Armija, 269 pie- 
hotnyj, Novarzenskij polk. 2 rota,

YVANU YVANOVSKOMU, Russia

Pajieškau brolio Andriaus Gurevi
čiaus, prieš nesenai gyveno Connec- 
tieut valstijoj. Jo paties atsišaukti 
ar kas apie jį žino širdingai prašau 
man pranešti.

Marijona Gurevičiukė, (15) 
667 Southbridgc st., Worcester, Mass

Pajieškau brolio Liudviko Rubino iš 
Gudelių kaimo, Troškūnų 
Vilkmergės pav., Kauno gub. 
kitų savo pažįstamų meldžiu 
kti.

parap., 
Taipgi 

atsišau
dė

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

Pajieškau brolio Izidoriaus Petrai
čio, Keuno zub.. Raseinių pav., Sara- 
piniškių sodžiaus, rodos, gyvena Chi- 
cagoje. Jo paties atsisaukt! ar kas 
žino meldžiu pranešti. (16)

Juozapas Petraitis,
BOX 258, Pauisboro, N. J.

Pajieškau brolių A. Mozūraičių ir 
Krano Mažeikos, Konstanto Toto
riaus, A. Remenciaus, T. Šilaičio, J. 
Mozuraiėio. Turiu svarbų reikalų ir 
meldžiu jų pačių atsišaukti ar kas 
juos žino, malonės pranešti šiuo ad
resu: (16)

J. Mozunitis.
12504 Forest avė., Cleveland, Ohio.

Pajieškau brolio Antano Vaitkevi-' 
čiaus, iš Vilkijos sodžiaus. Krekene- j 
vos parap.'. Kauno gub., gyveno Cle-' 
veland, Ohio. Turiu svarbų reikalų 
ir meldžiu jo paties ar žinanciųjų at- Į 
sišaukti.

Solomeja Vaitkevičiukė,
797 Bank st., (BOX 123),

•)[; Watcrbury. Conn.

I
i i
paveikslas. Iš Lietuvos Vilniaus gub. 
Kas apie jį žinote kų nors malonėkite 
pranešti. (15)

Elena Dobrovolskienė, 
151-3-rd st., So. Boston, Mass.

|

REIKALINGAS jjreitu laiku 
KRIAUČIL'S kuris mokėtų siut vy

riškus kotus ir kitokį darbų. Geram 
criaučiui gera mokestis ir darbas 
nt visados. Atsišaukit šiuo adresu: 
J. A. RAMANAUSKAS,
4 Lafayette St

"ŽIŪRĖKITE. KAS ČIA PARSI
DUODA

”Tai puikus dviejų augštu namas 
su čeverykų taisymo dirbtuve, ma
šinomis ir visomis Įtaisomis. Kaina 
nebrangi, vieta gera, biznis senai iš
dirbtas, 
vininko

2636

APSIVEDIMAI

(15)
Worcester, Mass.

• Priežastis pardavimo—sa- 
senatvė. Kreipkitės pas: 
A. GILDERIS. (19)

E. Lehigh Avė., 
Philadelphia. Pa.

(16)

I
■

___________ ________________ ,—— I 
Pajieškau dėb’es Igno Ulevičiaus, 

iš Bundžiškių kaimo, Skriaudžių pa-1 
rap., Suvalkų gub., jau apie 34 me- ' 
tai kaip Amerikoj. Jo paties atsisau- 1 
kti ar kas žino malonės pranešti.

Antanas Tamošiūnas. (15)
115 A str., Giraldville, Pa.

Pajieškau apsivedimui merginos 
25 iki 30 metų amžiaus, ne žemes
nės 5 pėdų, mėlynomis akimis, švie
siais plaukais, mylinčios gražų šei
mynišką gyvenimą. Aš esu 29 metų, 
pasiturintis, blaivas vaikinas. Su pir
mu laišku prašau prisiųst savo pa
veikslų, atsakymų duosiu kiekvienai.

J. G. Jurius (16)
St. Joseph Kurniture Co..

St. Joseph, M o.

REIKIA KRIAUČIŲ.
Reikalingas vienas siuvė

jas gerai mokantis siut ži- 
ponus, o kitas prie prosini- 
mo (gali atsisaukt kad 
norintis mokytis),
užtikrintas, mokestis 
$18.00 augštvn. Atsišaukit 
greit. (15).

M. J. P0WELL,
350 Water st., 

Fitchburg, Mass.

PARSIDUODA BARBERNE
Biznis išsirbtas per ilgus metus, 

apgvventoj -lietuviais vietoj, geram 
žmogui labai paranki ir pelninga 
vieta. Parsiduoda todėl, kad savinin
kas turi išvažiuoti. Kreipkitės ypatiš
kai arba laišku šiuo adresu: (17)

40 A mes st., MONTELLO. MASS.

ar
INKSTU SUIRUTĖ privalo būt i>c atidėliojimo ir 

rūpestingai donion imama, 
nes tik šitaip gali būt tikras, g'-eilos ir geistinos 
pagalbos. Mes patariame reikale pamėgint

Sereros Gyduole nuo 
Inkstų ir Kepenų

(Severa’s Kidney and Liver Remedy) nes tai ge
rai žinoma gyduole inkstams ir urinarisKiems 
silpnumams gydyt, taipgi prakaituojančioms k-
joms ir strėnų gėlimams kas paeina nuo inkstų 
suirutės. Kaina 75c. ir $1.25 visose aptiekose.

ir
Darbas 

nuo
PARSIDUODA Rasa mo i i mašina 

OLIVER No. 9, naujausios mados, 
kaina $100.00, parsiduoda yž $48.00 iš 
priežasties "kad savinidka's ^dr eiti į 
karę. Mašina visai da nevartota. 
Pasiųsk $20.00 per money order, ki
tus užmokėsi atsiimdamas.

P. Yankoos, (16)
BOX 36, VVashington Sq. Sta., 

Worcester, Mass.

Icz’l
!rK

SILPNI NERVAI reikalauja sustiprinimo ir at
gaivinimo. Jei tas nebus j lai

ką joms duota, silpnumas lieka chronišku ir labai 
sunkiai pagydomu. Privalot pamėgint

Severos Nervotona
(Severa’s Nervoton) ir jus pastebėsite, kaip pa
sekminga gyduolė jis yra gydyme nervų apsilp- 
nėjimo, isterijos, nemigos, nupuolimo energijos 
ir nerviškumo. Privalo būt vartojamas, kada tik 
nervų nusilpnėjimas to reikalauja. Jų; niekad 
nesigraudimsite ta gyduolę vartojant. Kaina 
$1.25 visose aptiekose.

-Į
1

— e e yra žinomi kaipo deginantis ir nieziantis šunvotės ar pučkai, tai aiškus
IcnAY'inini • ženklai, kad kraujas yra netyras. Ypač pavasario laiku <laiig>-!is žmo

nių kančia nuo išbėrimo ir abelno dėlto apsilpnėjimo. Jiems reikia kraujų 
valančio vaisto, prašalinančio ligos priežastį. Nuo visų panašių kenttjimų patariam tuoj vartoti

PARSIDUODA FARMOS.
85 akrų farma. 25 gražios dirba

mos žemės, 200 obelių, didelis miškas 
vertės $3,000, prie upelio, 2 mylios 
nuo Worcesterio; S karvės, 4 telyčios, 
2 arkliai, vištos, vežimai, mašinerija, 
viskas sykiu už $6,500; $3,000 įmo-

I kėt. 588 akrų farma. 30 gražios lygios 
i daržovės žemės, prie ežero, puikus 
■ budinkai, sodas, miško dėl savęs, arti 
miestelio ir 4 mylios nuo Worceste-

1 rio: be gyvulių, prekė $4.200; $1,600 
įmokėti. , (161

JONAS BUROKAS.
12'į Millbury st.. Worcester. Ma«s.

I
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Severos
Kraujo Valytojas

(S«-vcra’s BI.OOD I’URIFIER), kuris yra pasekminga pavasario kraujui gyduolė. Išvalyda
mi kraują jus prašalinat priežastį deginančių papučkų ir odos išbėrimo, kurie dažnai pagamina 
didžias opas ir todėl nereikia to nepaisyt, tik greit gydyt. Kaina $1.25 visose aptiekose..

Skaitykite, ką Fra n J. Novaček iš NVhitemouth Lake, 
"Kentėjau noo viso kūno niežėjimo per tris mėnesius, 
nas tarsi ugnia dega, neturėjau kur dėtis, nei nakčia miegot, 
kių gyduolių, bet man nepagelbėjo, net štai išskaičiau Severos Kalendoriuje apie 
Severos Kraujo Valytojų, Severos Odos Mostis bei Severos Gydant) Muilų. Išsi
rašiau tąjį vaistų sudėtinį ir išsilydžiau taip, kad mano kūnas dabar taip sveikas, 
kaip kada nors pirma buvo. Patariu jūsų gyduoles visiems vartoti.”

Man., Carn.da. mums rašo: 
nuo kasvniosi iki kraujo ku- 

\ artojau aš viso-

fe5

i

Severos gyduolės parduodamos visu;- visuose 
aptiekose. Jeigu jus kartais negalėtumėt gaut 
pas jūsų vietos aptiekorių, rašykite mums W. F. SEVEROS CO., Cedar Rapids, la.

MOTERjS IR MERGINOS pri\alo po ranka ture 
ti gerų ir pasekmingų 

gyduolių palaikymui savo systemos geram stovy
je, tokiam reikalui geriausia gyduolė vartojimui

Severos 
Reguliatorius

(Severa’s Regulator), tai yra tikras prieteiius 
moterų ir merginų kentėjimuose, žinome tai iš 
laiškų, kuriuos gauname iš visų šalies kampų. 
Jis veikia greit ir pagelbsti sureguliuoti siste
mos funkcijas. Kaina $1.25 aptiekose.

CHRONIŠKAS UŽKIETĖJIMAS silpnina ligonį 
ir gali atga

benti kitas blogas pasekmes. Deito yra svarbu 
tatai prašalint tuojaus. Jeigu užkietėjimas tęsėsi 
ilgiau kaip dieną, laikas jį prašalint. Vartok

Severos 
Gyvasties Balsamą

(Severa’s Balsam of Life). Jis piirodo savo ver
te gydyme užkietėjimo, nevirškinimo, dispepsij ?s, 
skilvio bei kepenų neveiklumo. Tas pasekmin- 
giausias tokiuose atsitikimuose vaistas privalo 
būt vartojamas kombinacijoj su kitom gyduolėm. 
Kaina 85 c. visose aptiekose.

I

Kam Reikalinga 
GUMINĖ ARBA GELEŽINĖ 

ANTSPAUDA.
(Pečėtis).

Kreipkitės pas mane. Padirbu 
antspaudas visokios formos: ap valai- 
nas, - pailgai-apvalainas ir keturkam
pes. Su antspauda duodu ir dažų 
dėžutę, jeigu reikia. Guminė ant- 
spatida (pečėtis) nulieta iš drūto 
gurno ir priklijuota prie gražaus ko
telio. Ji labai paranki netik Draugi
jom bei kuopom, bet ir pavienėm v- 
patom atspaust savo varda ir antra
šą ant laiškų bei konvertų; taipgi sa
vo knygas sustampuot.

Antspaudos formų atmuštų ant po
pieros prisiunciu dėl pažiūros, tik 
reikalajant reik prisiųst štampų už 
3c.

31

Kremkitės šiuo adresu: 
P. SHOLOMSKAS, 

N. I>ewey SL.
W. Philadelphia, Pa.

Farmos! Farmos!
NUSIPIRK ŪKE DIDŽIAUSIOJ 

LIETUVIU KOLONIJOJ AMERIKO
JE. čia yra jau pirkę arti 400 lie
tuvių ukes ir jau 7 kaimai apgyven
ti lietuviais. Pirkite ūkę tarpe savo 
tautos žmonių, tai bus linksma gy
venti kaip Lietuvoje. Žemė parsiduo
da ant lengvu išmokėjimu; neišdirb
tos žemės akens $10, $15 iki $22. 
Taipgi parduodu išdirbtas
hudinkals. Dėl platesnių žinių rašy
kit: (17)

u kės su

J. A. ŽEMAITIS. BOX 13, S AUKLE, MICH.

(

((

Dr. A. Montvid
Lietuvis Chirurgas ir Gydytojas.

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

West Side offisas: 
4225 So. Leavitt st. 
Valandos: 6-8 vakare. 
Phone Canal 4626.

Nedėldieniais priima tik iškalno 
susitarus.

Rezidencijos Teleph. Albany 5546.

I
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Amerikoniškas humoras
Minėtas generolas Porter 

perstatydamas susirinkime 
franeuzišką žurnalistą airį 
O’Reil’į, kuris tame susirin
kime turėjo pasakyt prakal
bą, pasakė:

"Gerbiamieji! Meldžiu 
būti maloniais ir pataikau
jančiais šitam ponui, kuris 
netrukus prabils, nes kal
bės nė jūsų, nė savo liežuviu 
o priegtam jis neturi francu- 
ziško gabumo kalbėti pei 
nosį, nevartojant gerklės."

Jungtinėse Amerikos Val
stijose beveik nėra didesnio 
miesto, kur nebūtų taip va
dinamų "Gridiron Clubų,’ 
kurių tikslas—rengti puotas 
ir ten smagintis komiško
mis prakalbomis. Nesenai 
vienoje tokio Gridiron kliu- 
bo parengtoj puotoj Phila- 
delphijoje buvo taipgi pa
garsėjęs prakalbininkas se
natorius Jonės. Kada užsi
rūkyta cigarus ir pripilta 
šampanu taures, kliubo pir
mininkas pakėlė taurę ir 
perstatydamas kliubo na
riams svetį Jonesą, tarė:

"Džentelmonai! Turiu 
sau už garbę pirmą šio vaka
ro toastą kelti už sveikatą 
gerbiamo senatoriaus Jone- 
so, kuris sėdi čia po dešinei. 
Podraug prašau tamistų i- 
dant apsiginklavę mandagu
mu ir drąsa be niurnėjimo 
išklausytumėt jo prakalbos. 
Tuo padarysite jam didelį 
smagumą ir suteiksite jam 
progą kalbėti skaitlingam 
susirinkime, nesą žinome vi
si, kad kuomet 'gerbiamas 
senatorius senato bute ke
liasi nuo savo vietos, kad 
paimt balsą, senatorių kėdės 
tuojaus lyg magiška lazdalė, 
pamojus pasilieka tuščios.’

Šitokias sucharakterizavi- 
mas senatoriaus Joneso pei 
kliubo pirmininką sukėlė 
nemaža juoko tarpe susirin
kusiųjų, tečiaus senatorius 
neužsigavo, tik linktelėji
mais galvos padėkavojo pir
mininkui ir susirinkusiems 
už juoką, atsikirto šitokia 
prakalbėle:

"Džentelmanai! Atsipra
šau, kad pradedu nuo žodžio 
džentelmonai, bet tai frazei 
nepriduodu jokios vertės. 
Vartoju ją paprastai iš pa
pratimo, nežiūrint į ką kalb- 
bu.”

Susirinkusieji kvatoja ir 
raičiojasi ant kėdžių, pirmi
ninkas jiakviečia kaibėt tū
lą milionierių, kuris turėjo 
dukterį ištekėjusią už nusu- 
susio angliško lordo. Milio- 
nierius pradeda:

"Gerbiamieji, jus žinote, 
kad draugauju su augš- 
čiausiais aristokratais (tarp 
susirinkusiųjų juokas ir 
ironiški šauksmai ”O-ho!"), 
bet tuomi visai nesididžiuo- 
ju—tęsia toliaus visai nesu
simaišęs milionierius.—
Kaipo priparodvmas to yra 
faktas, kad štai matote ma
ne tarpe jūsų. Kartais yra 
smagu paskęsti būryj pras
tuolių!"

Ir vėl garsus juokas.
Kitas kalbėtojas pradeda 

kalbą taip tyliai, kad visai 
nesigirdi jo žodžių.

—Garsiau!—atsiliepia iš 
šian ir ten balsai.

Kalbėtojas tolesniai kalba 
tuo pačiu balsu.

—Garsiau, garsiau kalbėk

;—šaukia balsai.
—Mano ponai—ramiai tę

sia, tik jau biskį pakeltų bal- 
1 su kalbėtojas.— Didumą 
savo balso pritaikiau prie 
didumo jūsų inte’igentumo!

Atkirtimas skaudus, bet 
amerikieti jis neužgavo, tik 
iššaukė triukšmingą delnų 
plojimą. Europoje už tok| 
įžeidimą kalbėtoją išmestų 
už durų, o amerikiečiai sma
giai sau juokiasi.

Tūlam socialistų kalbėto
jui vienkart viešame susi
rinkime pradėjus pašiepti 
žmonių religinius prietarus, 
pasigirdo šnypštimas. Kal
bėtojas nepertraukdamas 
kalbos, tęsia:

"Sulyg šventraščio pasa
kojimais, Dievas tarp kitų 
gyvūnų sutvėrė žalčius ir 
gyvates, visiems davė ypa
tingą balsą savo reikalavi
mams išreikšti, tik bėdini 
žalčiai ir gyvatės šnypščia

Susirinkime pakilo garsus 
juokas ir delnų plojimas.

Tulan laikraštin skaityto
jas rašo laišką, bardamas 
iaikraštį už talpinimą pa
skelbimo, kad už prisiunti- 
mą vieno dolerio žadama nu
rodyt būdą, kaip pasiekt 
lugštą vietą,o apgavikam vi 
siems duotus tuos pačius at-.: 
sakymus: "pasikark." Re
dakcija prie jo laiško prise
ga sekantį prierašą: "Kas i 
mano už vieną dolerį pasiekt : 
augštą vietą, tam augščiau-i 
šia vietą teisingai nurodo 
apskelbiantis."

Naivus amerikonai, auklė
jami vien dėl biznio imtynių, 
neišvysto sieloj tų pajautų, 
kurių Įžeidimą europietis, 
vpač franeuzas, nieku budu 1 
nenukentėtų, neiššaukęs 1 
ižeidiką mirtinon dvikovėm ’ 
Amerikoniškas humoras ir į 
pas vokiečius su pasišlykš
tėjimu vadinamas "galgen- 1 
numor." Amerikiečiui te
čiaus begalo juokingai iš 
rodo europiečiai, kaipo "su- : 
moterėiusieji” cacos.
BERNELIO LAUKIANT.

(Lietuvaičių daina). 
Ateis šaltas rudenėlis 
Ir medeliai nežaliuos, 
Atjos jaunas bernužėlis 
Aplankyti mylimos,— 
Oi atjos, oi sustos, 
Jis dėl manęs tik vienos. 

Lauksiu, lauksiu aš bernelio, 
Balto, gražaus dobilėlio; 
Svirnužėlį išrėdvsiu, 
Dėl jo jauno išdabinsiu, 
Kaip tiktai šunes sulos— 
Jis pas mane tad užjos!... 
O jeigu šunes nelotų,

Bet ramiai jie sau miegotų, 
Tada imčiau ražą kietą, 
Arba ilgą, storą mietą 
Ir su tokia medžiaga, 
Rėžčiau jiems per uodegą. 
Au. au, au, jie tad sulotų 
O bernelis neprajotų,* 
Bet užjotų pas mane, 
Bet užjotų pas mane, 

L. Studentas.

Redakcijos Atsakymai.
MesViską žinančiam.— 

ne viską žinome, kaip ištik
rųjų ten buvo, o be to ir to
kių pasielgimų aprašymais 
tik bereikalinga polemika 
sukeliama, todėl nedėsime.

Ipolitui Kuliackui.— Toks 
atsišaukimas jokios praktiš
kos naudos neatneštų, o pas 
mus laikraštyje vietos netu
rime tuščios.

W.JS.— Apie tokius daly
kus skelbiant reikia turėt 
aiškesnius dokumentus. Jus 
pasirašėt tik inicialu, neno
rėdami imti ant savęs atsa
komybės. Jūsų pranešimo 
negalime įdėti.

. Juozapui Savickui.— Iš
karpą apie katalikės Malee- 
kienės areštavimą už parda
vinėjimą uždraustų svaigalų 
gavome, ačiū, bet tai val
džios dalykas, nedėsime.

A. Nevėžiui.— Skelbti į- 
vardintų ypatų tokius dar
bus laikraštis neturi teisės 
Pagaliaus, jau "Laisvėje" 
aprašymas tilpo. Mes nega
lime įdėti.

Nauji Raštai.
Badas, parašė Knut Ham- 

son, vertė švencioniškis, iš
leido "Laisvė”. Knyga stam
bi, gryno skaitymo 260 pus
lapių. Kaina nepažymėta.

Katalikų Bažnyčia ir De
mokratizmas, parašė kun. 
Tarnas Žilinskas, antra lai
da. išleido "Darbininkas.”

išėjo iš spaudos.

I

I

I
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tt. Kaina aptiekose $1.10. 
Trinerio Linimentas sutei
kia greitą ir saugią pagel
bą kentėjimuose nuo reuma
tizmo. neuralgijos, strėnų 
gėlimo, ištinimų, nikstelėji- 
mų, raumenų pertempimo ir 
tt/ Išbandyk tai ant savęs, 
kaip daugelis padarė. Kai
na 35 ir 65c. aptiekose, iš
sirašant—45 ir 75c. Jo.-eph 
Triner Company Mfg. Che- 
mists, 1333 1343 So. Ashland 
Avė., Chicago, lilinois.

Žemaitės Raštai Karės 
Metu jau gatavi. Yra tai 
dailiausis leidinys, koks tik 
buvo amerikiečių lietuvių, 
kada nors išleistas. Virše-i 
liams papuošti pritaikytas j 
karės pasekmių paveikslas/ 
kuris daro gilų įspūdį. Ne-, 
kalbant apie gražią knygos 
popierą ir puikų spaudos i 
darba, Žemaitės Raštai vra 
dar pamarginti autorės fo
tografija ir kitais įdomiais 
paveikslėliais.

Kaip buvo jau savo laiku 
rašyta, šituos raštus išleido 
Lietuvos Šelpimo Fondas ir 
visas pelnas iš jų eis nuken- 
tėjusiems nuo karės lietu
viams šelpti. Todėl kas nu
sipirks Žemaitės Raštus Ka
rės Metu, tas netik savo na
mus papuoš, knygyną padi
dins, bet ir badaujančius 
žmones sušelps.

Raštų kaina tik 50 centų.
Žemaitės Raštus galima 

gaut sekančiose vietose: 
"Keleivio^’ Redakcijoj 255 
Broadway, S. Boston, Mass., 
J. Neviackas, 149 Millbury 
st. Worcester, Mass., K. 
Gugis, 127 N. Dearborn st. 
Chicago, IIL, Mrs M. M. Ri- 
ce-Herman 25 Van Carlear 
pi. New York, N. Y.

Agentams, kurie 
daug ant sykio platinimui, 
pagal nutarimų LŠF. Pild. 
Kom. nuo dabar bus duoda
mas 25 nuošimtis.

Todėl kiekvienas, kuris 
atjaučiat vargus nukentėju
sių nuo karės musų giminių, 
brolių ir draugų, pasisten- 
gkit patįs nusipirkt tą kny
gą ir platint tarpe savo 
draugų, nes kaip jau minė
jom visas pelnas nuo tų raš
tų skiriamas nekentėiu- 
siems nuo karės Lietuvoje.

ima

PLAUČIŲ UŽDEGIMO 
LAIKAS.

Turbut nereikia daryt 
persergėjimo, kad plaučių 
uždegimo pavojų šiuo sezo
nu neskaitvtumet mažmo
žiu. Jeigu jus išvalysit kū
ną iš nuodų, prisirinkusių 
skilvyje ir žarnose ir paža
dinsite sutingusius vidurius 
prie normalio veikimo, jūsų 
organizmas bus galinčius 
atsispirt atakoms ligos, vie
toj kad jai pasiduoti. Trine
rio Amerikoniškas Kartaus 
Vyno Elixeris išvalo vidu
rius kuogeriausiai be suren
gimo kokių nors nemalonių 
symptomų. šitas skanus 
vaistas neturi sau lygaus 
atsitikimuose vidurių užkie
tėjimo, nevirškinimo, gal
vos skaudėjimo, nervišku - 
m o. abelnn aDsilnnėįimo i-’

t

I
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- DAKTARAS
I A.L. KAPOČIUS

LIETUVYS DENTISTAS. 
VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną.

Nuo 2 iki 9 vak. 
NEDALIOMIS , 

iki 1 v. po ]
Ofisas "Keleivio” name. j į
Broadnay, tarpe C ir D Sts.į ) 

SO. BOSTON, MASS. W
251

Geriausis Kriaučius Bostone.
Jeigu norite tinkamas ir atsakan

čias drapanas, tai užsisakykite 
lietuvius kriaučius:

PAIN-EXPELLER
tai kiekvienos šeimynos geriausis draugas, kuris 
tikrai pagelbi nuo visokių kentėjimų ir skausmų.

Dabartinės gyvenimo aplinkybės privertė mus pa
branginti iki 35 centų mažą buteliuką ir iki 65 centų 
didelį.
Pilnai tikėkite, kad gausite visada tą senai išbandytą 
gyduolę tokio pat gerumo ir pagelbinguino. Nesi
duokite apgaut suklastuocūs vaistais, parduodamais 
už pigesnę dienią.
Šią seną tikrą gyduolę gausite visuomet tokiame 
pakelije, kaip čia parodyta. Pirkdami žiūrėkite, kad 
butų ant pakelio ženklas „INKARAS” ir žodis 
„LOXOL,” 0 taipgi musų pavardė.
Tikrasis PAIN-EXPELLERIS parduodamas visose 
aptiekose. Galite gauti ir tiesiog iš mus. Patariame 
pirkt buteliuką už 65 centus, nes jame yra gyduolių 

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

74-80 Waahington Street, New Yorlc

pietų, jį

jį Jonas A. Katkus
į UŽLAIKAU VISOKIŲ KNYGŲ 
U IR KITOKIŲ DAIKTŲ.
/ Galima gaut pirkti visus Ame - 
’ > rikoje leidžiamus laikraščius, 
i š taipgi ir juos užsiprenumeruoti. ;

Krautuvė atvira nuo 7 iš ryto 
H iki 12 vidurnakčio.
• > Toliaus gyvenantieji 
U keiptis lašku šuo adresu:
/ J. A. KATKUS

j 2204 Forbes sL, Pittsburgh, Pa.

iš ryto

galit 
(!)

MAGIŠKOS ŠTUKOS.
Padavęs žiūrėtojams ištrt BOLĘ, 

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

,x

w %
prie žmogaus iš

J. BERŽELIONIS & CO.
4 Haymarket Są. kampas Cross Str., 
arba 28 Chandler St. netoli Castle 

BOSTON, MASS.

Nusipirk mosties
TAI BUSI GRAŽUS! Ją išdirba 

Mentholatum Co. Prieš eisiant gult 
ištepk veidą mosčia per kelis vaka
rus, o padarys veidą tyru ir skaisčiu 
baltu. Toji mostis išima plėtmus rau 
donus, juodus arba šlakus ir praša 
liną visokius spuogus nuo veido. Kai 
na dėžutės 50c. ir *1. Pinigus galit 
siųst ir stampoms.

J. RIMKUS
P. O. Box 3S. . Holbrook.
10 DALYKŲ KIŠENINIO PEILIO 

KOMBINACIJA $1.50

Kurijos Revoliucijos
PAVEIKSLAS
Minėjas paveiksi** parodo , kaip 

nuginkluoja carą ir kaip jis tari pa
sitraukt nuo sosto. Kevoliucijonie- 
riai aplinkui apsupę su raudonomis 
vėliavomis apskelbia Laisvę. Pa
veikslas spalvuotas ir gerai atrodo. 
Prisiųskite 25 c., o mes prisiusime 
jums paveikslą. Galite suvyniot 25c. 
i popierą ir pasiųst prastame laiške 
išrašydami aiškiai adresą.

"KELEIVIS”
255 Broadway, 

South Boston, Mass.

i

♦ i
iI
1 APTIEKA

Teisingiausia ir Geriausia 
Sutaisom Receptus su di- ! 

džiausią atyda, nežiūrint ar iš 
Lietuvos atvežti ar amerikoniš
ki. Gyduolių galite gauti, ko
kias tik pasaulyje vartoja, taip- : 
gi visados randasi lietuvis ap
tiekorius.

EDVARD DALY, Savininkas
18 Broadway, So. Bestai.
Galite reikalauti ir per laiš- j 

kus, o mes per ekspresą gyduo-; 
les atsiųsime. *

* gefl>TWrKWlirilOC>MWniBI(ąOIOIOtr)l8l8tap!

H. S. Stone, Oph.D. |
Akių ’ j

Specijalistas. į

J 10 m. So. Bostone.
399 Broadwav, 

I SO. BOSTON, MASS

Tai.: 1787-J .

Dr. David tf.Rosen į
Kal-a LietuviikaL L*nkiaxal. 

Rusiškai ir Vokiškai.
GYDO VISOKIAS LIGA*.

Valandos: . j
Nu'» 6 iki i® ryta. Na 

S Iki 8 diauą. *ao 1 
S vakar*.

iii BAN0VER 8TRMMT, 
BOSTON. MASS-

ROX 2ft9. Holhrook. Mana.

Paskui pats priėjęs
trauki tą bolę iš jo nosies. Prisiųski- 
te 25c. gausite ta bolę ’ ir katalio- 
gą- . (51)

The Magic Shop.

AR NORI. KAD MERGINOS 
MYLĖTŲ?

Jeigu taip, tai nusipirk

N 

[i

r

KREST KENDŽIŲ.
o ji niekad nepamirš jus, net 
kendžių gardumas priverčia ją] 
jus mylėt. Reikalaukit visur ir, 
visados Lowney’s Crest Ken-1 
džių. Jeigu negali gaut kitur.Į

13

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, 
l'asai elektriškas diržas padarytas su ypatingu tikslu. 
ATNAUJINT GYVYBĘ nusilpusio kūno dalyse. Geras 
nuo susinervavimo lfgų, reumatizmo, suirimo pilvo, ink
stų, plaučių ir kitokių negalių vyrams ir moterims. Ne- 
.<entėk da vieną dieną. Prisiųsk 11.50 su vardu ir adre- 
'u, o mes pasiųsime tuojaus. Priduokite juosmens mie- 
•ą. Už Suvienytų Valstijų reikalaujame užmokėt iš kalno.
Pishleigh & Go., B. 70 Athenaeum BUg„ Chicago, IIL

Ii
t 
į

I (

i

p

KARE IR LIGOS!

Antai 
akmens 

Gelžkelio laikro
dis sriubelių už
sukamas, vyris 

į ko didumo, am 
20 metų auksuo 
tas su išrašytai: 
dubeltavais vir 
šais. Labai tei
singas, ypatinga! 

gelžkeliu važiuojantiems žmonėms 
kuriems reikia visuomet tikras lai 
kas žinoti. Gvarant uotas ant 20 ase 
tų. Ypatingas pasiuiyjimas. Mes iš
siųsime šį laikrodėlį ant kiekvieno ad
reso už $5.95 C. O. D. ir persiuntime 
kaštus, su teise jums viską peržiūrėt 
Jei busi neužganėdintas, nemokėk nė 
cento. Atsiminkite jų® užmokėtu 
mėt už tokį pat laikrodėlį apie $25.0( 
jei pirktumėt kitur. Puikus auk 
guotas lenciugšiis ir kabutis dykai si 
kiekvienu laikrodėliu. (?)

EXCELS1OR WATCH CO.
908 Athenaeum Bldg. CHICAGO. tLl

tai prisiųsk mums dolerį, c Ii 
gausi vieną svarą geriausią r 
.............................................Amerikoj išdirbtų kendžių. 

Geriausias agentas Bostone,

K. ŠIDLAUSKAS 
no BROADWAY, 

south roston. mas* -j
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Siutus, Overkotus 
ir kitokius Rubus 
DUOKIT PASIŪT MUMS.

Mes užtikrinnm, kad Jus sučėdyrit pinigų 
ir turėsite GRAŽIUS RUBUS. Kadangi 
mes imam materiją iš gerųjų firmą ir pri- 
mieruojam rūbą pagal žmogą, todėl muaą 
pasiūti siutai ar ovcrkotai nesudarko žmo
gaus išvaizdos ir būna tvirtesni.
VISOKIUS VYRAMS SIUTUS IR OVER* 
KOTUS PASIUTAM PIGIAI IR GERAI.
TAIPGI ISVALOM IR MPROSINAM 

VYRŲ IR MOTERŲ RUBUS 
Darbas geras ir užtikrinta*. Kaina 

prieinama.
Tikra* Jūsų broli* Beturte

Ant. Januška
222 W. BROADffAY, 
į>O. BOSTON, MASS.

Telefonu: 8o. Boston—2101*
,<mriiąnininaM»Įjin>WMwuwiwwwwwwwwwwwwwwnww»wi»iwi
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Kas mane išgelbėjo nuo varginan 
čių ligų? Saiutaras Bitteris. Aš 
per praeitus 4 metus buvau vos tik 
gyva. As kentėjau nuo nevirinimo 
pilvo ir dispensijos. Mažai tegalėda
vau valgyti ir suvalgytas maistas su 

; teikdavo daug man nesmagumo—at- 
I siliepdavo skilvyj skausmai, rėžimas 
i gurgimas vidurių. Diegliai suimda- 
j vo po krutinę, šonuose ir strėnuose. 
I Niekur aš negavau pagelbos dėl savo 
sveikatos. Bet kada aš pradėjau rei
kalauti Salutaras Bitteris ir Saluta
ras, Regulatria, dėl moterų*. prade 

i jau gerai jausties, gerai valgyti ir 
i dirbti, pasidarė smagu viskas. Per 
6 mėnesius aš savo paveiksią nebega- 

: liu pažint ir palikau laiminga naudo
dama Salutaras Bitteria. KainaSl.OO. 
Galima gauti geresniuose saliunuose 
ir aptikose, o kur negalima gauti, 
kreipkis paa:

SALUTARAS CHEMTCAL INST. 
žolės noo visokią blogumą.

170* S. Hahted SU Tel. Caąai *417. 
P. J. BALTRĖNAS, Praf.

Chicago, III.
Mtą apgarsinimą turėtų perskaityt 

kiakvienas, iikirpt ir pasilikt

KARE, TAI LIGŲ GIMDYTOJA.

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

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

valgiui bei VALGIO VIRŠKINIMUI
Karė yra priežastimi valgio produktų 

pabrangimo, delko paprastai žmonės 
bei darbininkai turi permainyti jiems 

priprastus valgius, kitais arba sumažinti 
jų sunaudojamą laiką.

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

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

laukite prisiųsdami pinigus pačto ženk
leliais, šiuo adresu:

VINCAS DAUNORA
Aptiekorius,

229 BEDFORD AVENUE, BROOKLYN, N. Y.

E jsem ][

“KELEIVIO”M

SPAUSTUVE
Viena iš didžiausių lietuviškų spaustuvių 

Amerikoj su naujausiomis mašinomis 
ir geriausiais įtaisymias.

SPAUSDINAM:

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

Reiškia, spausdiname visokius spausdinius 
nuo didžiausios knygos iki mažiausio ti^ieto.

Darbą atliekame

GRAŽIAI, PIGIAI ir GREITAI.

Ypatingai pigiai ir gražiai padarom drau
gystėms Konstitucijas ir šiaip visokius jų 
reikalams spausdinius. Todėl su visokiais 
spaudos reikalais kreipkitės į "KELEIVIO” 
spaustuvę, o visados gausit teisingą ir gerą 
patarnavimą.

E*T
2SS Bmiwey, St. Boston Mass.

DEIVIS”
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CARAS SIBIRE.
Vieno akto veikalas.

Parašė Elmer L. Reinzenstein.

True translation filed with the post- 
master at
10, 191R,
October C,

Boston, Mass., on April 
as reųuired bj the Act of 
1917.

(Tąsa.) 
stalas, nuo kurio aš valgiau, ir kauras, 
kurį aš vaikščiojau, ir net šepetukas dan
tims šveisti! Viskas, viskas kitų žmonių. 
Čia gi mes pasirinkome tokius daiktus, ko
kie mums patiems geriau patinka. Gali būt, 
kad jie nėra gražus, bet jie padaro’ malonų 
namą. (Iškilmingai deda ranką ant Bem- 
štorfo peties.) Tai pirmutinis namas, Bem- 
štorfe, kokį tik mes esam kada turėję.

Bernštorfas (nustebintas). Bet—bet, jū
sų didybė, jus nesate laimingi čia. Tik va
landėlė atgal aš čia girdėjau, kaip nepaken
čiamai jus užgauliojo paprasta moteris! Jei 
aš drįsčiau—

Romanovienė (pertraukdama). A, tamsta 
kalbi apie Ošinskienę. Tai niekam nepavo
jinga dyka pliuškė. Žiemos Rūmuose, Bem- 
štorfe, buvo 500 pliuškių—tik jos buvo pa
vojingos. Čia aš galiu atskirti savo draugą 
nuo priešo. Aš, kuri—(Iš kambario po de
šinei girdėt didelis burbuliav.mas.) Gott in 
Himmel! Meine Linsen Suppe!

(Ji išbėga iš kambario. Bernštorfas sėda
si antakius suraukęs, iš jo veido matyt dide
lis sumišimas.)

Romanovienė (sugrįždama). Pragaištis! 
Mano geriausia lęšiukų sriuba nuėjo nie
kais! O tai vis dėl to sėdėjimo ir plepėjimo 
Čionai.

Bernštorfas (sprogstančiai). Tai negali
mas daiktas, kad tais—tais tarnų darbais— 
virimu—ir—ir—jūsų didybė pati rūpintųsi!

Romanovienė. Tai kas gi tuo rūpinsis, 
jeigu ne aš? Mergaitės visos Petrograde 
mokinasi—kaip čia jie tą vadina?—raidžių 
statymo, siuvimo—Dievas žino ko!

Bernštorfas (veik negalėdamas jau ištar
ti). Bet jūsų tarnai? Kur gi jūsų tarnai? 
Argi tai galimas daiktas, kad šita govėda, 
ką vadina save valdžia, neduotų jums būdų 
tarnams užlaikyti?

Romanovienė (šypsodamosi). Ar tamsta 
manai, kad Mikalojus leistų man laikyti tar
naitę?

Bernštorfas (visai neaiškiai). Ar jo didy
bė!—(Tik per biskį neapalpsta.)

Romanovienė. Tarp laisvų žmonių tarnų 
nėra, jis sako!

Bernštorfas. Aš to nesuprantu. Jie te
nai daug kalba apie demokratiją ir Ameri
koj, bet taip—!

Romanovienė. Aš taipgi nesuprantu. 
Rusų liaudies aš nesuprantu. Aš gyvenau 
tarp jų daug metų, bet aš jų nesuprantu. 
(Iškilmingai.) Su vokiečiais jų nesulyginsi, 
Bernštorfe.

Bernštorfas Ne! (Purtogalvą.)
Romanovienė. Mikalojaus aš taipgi nega

liu suprasti. Su juo aš taipgi daug jau metų 
pergyvenau, bet aš jo da nesupratau. Ar 
žinai, Bernštorfe, jis pradeda skaityti. Ši
tokiam amžiuje žmogus pradeda skaityt 
knygas. Bet nemanyk tamsta, kad šventas 
knygas. Ne! (Jos balsas nupuola iki šnabž
desio.) Tolstojaus—Krapotkino—Maksimo 
Gorkio!— (Girdėt laikrodis muša šešis kar
tus.) Jau šešios! Jis tuojaus ateis namo! 
(Nusiima žiurstą.)....

Bernštorfas. Viskas, ką jus man pasa
kėt—(Jis staiga pastebi, kad ji apsirėdžius 
gedulingais rūbais ir labai nusigąsta.) Jus 
geduliuose! Ar mirė kas? Carevičius—! 
(Stovi persigandęs.)

Romanovienė. Ne. ne! Mano Alioša svei
kas, Gott sei dank!

Bernštorfas (lengvai atsikvėpęs). Ma
nau, kad ir princesėms nieko blogo neatsiti
ko. .

Romanovienė. Ne, tai dėl mano Rasputi- 
no! Dėl Grigorijaus! (Ji parodo į paveiks
lą.) Biednas mano Griša!

Bernštorfas. O taip! Labai puikus žmo
gus!

Romanovienė (tyliai verkdama). Šventas, 
tai šventas, Bernštorfe!

Bernštorfas. Nėra jokios abejonės! Jei
gu jis butų dar gyvas—

Romanovienė. Ne, ne! jis laimingas tenai 
su aniuolais. Jis dabar liuosas nuo pašau-, 
lio, kuris buvo peržemas, kad galėtų jį su-j raudonas ir sveikas.) 
prasti. (Ji gausiai verkia.)

po

Bernštorfas. Žiūrint grynai tikybiniu 
žvilgsniu, nėra jokios abejonės, kad už jo 
nelaikiną mirtį turi būt atlyginimas, kaip 
jūsų didybė sako. Bet vis dėlto reikia ap
gailestauti, kad šitais kritiškais laikais po- 

j litiškasai jojo genijus—
Romanovienė (liūdnai, įsižeidusi). Ach, 

Bernštorfe, Bernštorfe, kaip tamsta gali 
kalbėti vienu atsikvėpimu apie politiką ir 
apie šitą šventą vyrą! Tai išniekinimas 
šventumo!

Bernštorfas. Su didžiausiu jums nuolan
kumu priverstas esu tam nepritarti. Mano 
imperatoriškas viešpats įvedė pasaulio poli- 
tikon tikėjimo šventumą. Imperatoriškos 
Vokiečių Valdžios darbai, tai politiški Dievo 
valios apsireiškimai. Šitos šventos politikos 
reikalais aš čionai ir atvykau.

Romanovienė (truputį nustebusi). Tams
ta atvykai Siberijon—į Tobolską—su poli
tiškais reikalais?

Bernštorfas. (rimtai lenkdamas galvą). 
Su politiškais reikalais, kurie turi didžiau
sios svarbos jūsų didybei.

Romanovienė (purtindama galvą). Ne, 
ne! Aš politika visai neįdomauju. Aš nie
kad negalėjau jos suprasti ir niekad nesu
prasiu. Aš užimta vien tik poteriais ir vir
tuvės reikalais.

Bernštorfas. Kuomet jūsų didybė išgirs 
mano pasiuntinystės tikslą—

Romanovienė. Tas nedaro skirtumo! Tie
sa, Grigorijaus delei aš stengdavausi Žie
mos Rūmuose visą tą šurum-burum supras
ti, bet dabar mano Grigorijus randasi jau 
tarp šventųjų ir aš—(Užsikerta ir šluostosi 
ašaras.)

Bernštorfas (su dideliu atsargumu). Jū
sų didybė, aš atvykau čionai kad Imperato
rių Mikalojų Antrąjį vėl sugrąžinus ant sos
to!

Romanovienė. Ach Gott! Ką tamsta 
kalbi!

Bernštorfas (iškilmingai lenkdamas gal
vą). Taip!

Romanovienė. Bet—bet argi tai galima ?
Bernštorfas (išsitiesęs, išdidžiai). Impe

ratoriškai Vokiečių Valdžiai viskas yra ga
lima!

Romanovienė. Bet kokiu budu—(Ji stovi 
sumišusi.)

Bernštorfas (šypsodamasis). Jūsų didy
bei nėra reikalo rūpintis apie modus ope- 
randi. Geriausios vokiečių užsienio minis
terijos smegenis—tai yra geriausios smege
nis pasaulyje—pasišventė tam, kad suor
ganizavus tokią mašineriją, kuri atliks visą 
sugrąžinimo darbą. Viskas, ko iš jūsų di
dybės reikia, tai tik tvirto pasitikėjimo ma
nim. Ar gali būt kas nors lengvesnio?

Romanovienė (pusiau į save). Grįžti at
gal—grįžti į Petrogradą, į Žiemos Rumus- • 
atgal į—(Užsiima akis ir purtosi.)

Bernštorfas. Jūsų didybė—
Romanovienė (neimdama jo domon). Aš 

maniau, kad aš jau laisva! Aš maniau—aš 
maniau—(Pakelia galvą į Rasputino pavei
kslą.) Taip, Grigoriau !Taip, mano šventa
sis ! Juk tai Dievo valia! Aš grįžšiu!

Bernštorfas (sušunka nudžiugęs). Aha! 
Aš tai žinojau, jūsų didybe—

Romanovienė (kaip pirma). Aš grįžšiu! 
Aš padarysiu tatai Aliosos dėlei ! Dėl savo 
Aliošos! Juk tai jo prigimta teisė. Jis gimė 
viešpatauti, Grigorius sakė. Ir jis viešpa
taus ! Taip, jis viešpataus!

(Ji urnai nutįla ir, pakėlus akis augštyn, 
stovi rankas sunėrus. Staiga pasigirsta 
sunkių batų žingsniai ir švilpavimas;)

Bernštorfas (nusigandęs). Ar čia kas a- 
teina?

Romanovienė (atsipeikėjus). Ach Gott! 
Der Mikolai! Aš buvau visai užmiršusi apie 
jį. Reikia, kad jis tamstos čia nerastų, 
Bernštorfe. Aš turiu jį pirma prie to pri
rengti. Greitai išeik čia virtuvėn!

Bernštorfas. Tamsta jam išaiškinsi— 
Romanovienė. Taip, taip! Greičiau, jis jau 

ateina! Nesirodyk pakol aš nepašauksiu!
(Bernštorfas greitai išeina virtuvėn, pa

siimdamas su savim visus persirengimo da-. 
lykus, bet palieka abidvi knygas. Romano
vienė triūsia apie stalą. Duris po kairei at
sidaro ir įneina Mikalojus Romanovas, bu-j 
vusis visos Rusijos caras, su didele žiemine Į, 
kepure, dideliais kailiniais, storom piršti- Į 
nėm, ilgais guminiais batais ir dideliu me- Iž
diniu špatu sniegui kasti. Jo veidas išrodo

(Toliaus bus).

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

šventai gins Jūsų reikalus.

S 
t

IVSILMEJI, IERIIŠII, IEUŽTEITII1I KRAUJO TUREIT! TYRAI R MOTERES 

įgauna Stipruma, Tvir
tumą, ir Sveikata.

Už JOKI LAIKRAŠTY JE TILPUSI APGARSI
NIMĄ REDAKCIJA, NEI ADMINISTRACI

JA NEATSAKO.

SIUSKIT TA KUPONĄ
Nailonai Laboratory L101 123 W. Madison st, Chicago. IIL

TdMo flona! |.............  tr owMdu prHuttl.....................me.rret-. rytyrsa,
tydooHų N,«a-Tnne.

VARDAS IR FA VARDE..................................................

ADRESAS

homG?

Per tris metus musų alijantai tai sulaikė
Atėjo laikas kad ir Amerika turėjo prisidėti kad Kaizerio militarizmas neišdra- 

skvtų Jūsų namų. Amerika kariauja, kad padaryt saugią ateitį tavo namui ir visai ša
liai. Musų jauni vyrai jau kariauja Francuzijoj ir todėl kiekvieno pareiga padėt jiems 
IšLAIMĖTI. Yra daugelis keliu, kuriais Jus galite prisidėti prie to išiaimėjimo.

PIRKDAMI SUVIENYTŲ VALSTIJŲ VALDŽIOS BONDUS, Jus pasirinksite 
geriausj sau kelią prisidėt prie to išiaimėjimo.

Nusipirkę Suvienytų Valstijų Bondus, Jus padedant savo pinigus i Saugiausią ir 
geriausią Banką, už kurią atsako turtingiausia pasaulyje šalis Suvienytos Valstijos.

Todėl nesivėluok, nusipirk šiandien!
Liberty Bond Jus galite gaut pirkt 
kiekvienoje Rankoje, pačtos skyriuo- 
kiekvienojc Rankoje, Pačtos skyriuo-

I
LIBERTY LOAN COMMITTEE 

OF NEW ENGLAND.

i
 teigti sergate pilvo bei žarnų 
igomes, įeigu turite skausmą 
galvos, užkerėjimo vidurių, ne
galėto mieguoti, neturite giaro 
apetito: jeigu jusu kūnas yra 
nusilpnėtas, turite prastą krau

jų, nepriimną kvapą ir silpnus 
nervus; jeigu jaustate visai 
nuvargis ir jeigu jusu protiškos 
ir kūniškos paiiegas išnykusias, 
—turite vartuoti Nuga-Tone — 
ta Stebuklingą Kraujo Valy
toją ir Sveikatą Tvėrėją.

Nuga-Tone_____ 4 . >
Padara Tirštą. Rauduoną Kraują, Stiprus, Nuolatinius 

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

jįjį stiprų ir sveikų. Pripilda kūnų sa tvirtų, rauduonų kraujų ir padidina 
vogą kūno. Nuga-Tone duos jums giarą apetitą ir kožnas kąsnis maisto 
bus skanus, nes iusu gnmmulvaimas bus svarbam stoviuje. Nėra geresnių 
vaistų nuo nikšto, pilna gazu pilvo, nesveikumo kepenų, užketeiimo 
skilves. biaurio kvapo, išpustą bei skaudingu po valgiui vidurių ir grobų, 
nerviškumo ir apvilkto liežuvio. Nuga-Tone pastiprina širdę. priduoda 
veiklumo kepenims ir padara viduriavimo liuosų ir regularišką. Jeigu 
kas yra nuvargis, silpnas, nervuotas ir išnaikintam stoviuje, ne toris 
apetitų ir ambicijos, jaustas nesmagumo visame kūne ir negale atlikti 
savą darbų bei nauduoti priimnumo gamtos-Nuga-Tone padarys tą. jog 
jaustes keip nauju žmogum. Pripildis pilnai su tvirtumu, stiprumu ir 
gyvmgumu.

Nuga-Tone yra Absoliutiškai Gvarantuoti 
kad sugražis sveikata fr busite užganėdinti. arba «ugrai-ana pinigus. G varanti ja 
yra įdėta i kožną puodui). Pilnas vieno mėnesi gydymas tik $1 .••» ar ant šešių mėnesių 
už $5.00 Siuskfete sava pasieliavimo šendena ir atjaukite savą pirmutini sveikatą* 
stiprumų ir spiekas. Nuga-Tone yra taipjau naudingas dėl vyrų kaip ir dėl moterių.

J
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Vietinės Žinios
LSS. 60-ta kuopa gina 

referendumą.
Nedėlioj (31 kovo) LSS. 

60-ta kuopa savo specialia
me susirinkime svarstė L. 
Socialistų Sąjungos konsti
tucijos projektą. Projekte 
padarė keliatą svarbių pa
taisymų, ypatingai projek
tą siūlomą pripažinti sąjun
gos suvažiavimams viršiau
sios įstaigos autoritetą, kas 
daro "valdžią iš viršaus,” o 
ne apačios, kaip demokrati
ja reikalauja. Sulyg 60-tos 
kuopos pataisymo,viršiausia 
sąjungoje įstaiga yra visuo
tinas balsavimas, kuris fr 
suvažiavimų nutarimus 
sankcionuoja, arba atmeta. 
Suvažiavimams sulyg patai
symo duodama galia galuti
nai spręsai tik tuose klausi
muose, kurie negali būt lei
džiami visuotinam balsavi
mui. Be to LSS G-ta kuopa 
suvažiavimui nepripažįsta 
ir iniciatyvos teisės, kas yra 
duodama konstitucijos pro
jekte. Be tų principialių 
pataisymų, padaryta ir dau
giau, kad prašalinus vienų 
paragrafų prieštaravimus 

Report.

balsuota bent 6 LSS. refe
rendumai. Nubalsuota taip:
1- mas ref. už 7 bal., prieš 16;
2- ras ref. už 15 bl., prieš 11;

prieš 13; 
4 bal., prieš 16; 

1 bal., prieš 19;
18 bal., prieš 2.

99
99
99 

b

LSS. 71 kuopos prisidėji
mo prie Lietuvių Darbinin
kų Tarybos klausimas delei 
stokos apsvarstymui laiko 
likos atidėtas sekančiam su
sirinkimui. Taip-pat atidė
ta ir Rusų Darbininkų Ta
rybos klausimas.

71 kp. korespondentas.
J. P. Raulnaitis.

3
4
5
6

ref. 6 bal

99

•9
•9
L,

l*9

Įdomios diskusijos.
Pereito ketverge vakarą 

60-tos kuopos svetainėje bu
vo įdomios diskusijos temo
je ”ar tikintys žmogus gali 
būt geresnis už netikintį.” 
Pozityve pusę gynė d. Mi- 
chelsonienė. Tečiaus atsi
rado gana daug draugų, ku
rie šitame gana giliame ir 
rimtame klausime argumen
tavo prirodydami,jog ne ti
kėjimas, bet apšvieta pada
ro žmogų geresniu.

LSS. 71 kuopos 10 metų 
sukaktuvės!

Kovo 23 d. vakare svetai
nėje 7 Burlegh st. atsibuvo 
draugiška vakarienė su šo-

Negalėdama rast darbo Pa
sikėsino ant savo gyvasties.

Pereitu subatą ties na
mais No. 180 Tremont st. 
likosi pakelta nuo žemės ir 
nugabenta Į ligonbutį 18 me
tų mergina Prescilla Sim- 
mons. Ji buvo užsinuodiju
si, tečiaus tikimasi, kad gy
vastis jaunos merginos bus 
išgelbėta.

kiaįs, kur jaunesni linksmi-j Ligonbutvje atsil)elkė,us 
nėjo, o treti draugiškai kal-nfl-^- n],P P g* 
bejosi. •

PiiHikns nrkirinko anip'avu gyvenimą.UUDI1KOS priSirinKO apie, |colrp kad atvvlcn Rns ISftvnohi tnrhnt IruH i7un. ra;qSaKe._Kaa au\h° 15os-

_ , kad 
paėmė nuodų, kad užbaigus 

j savo nelaimingą gyvenimą.
150 ypatų, turbut kad įžįn-i'ąrL * ttonan is Kanados. Per visa ga buvo maža, tik o0c., bet; iieškoiusi darbo botkuopai dar liko uždarbio Hv? ę-3 es oJusl dd b0, bet 2™}^ Į niekur jo negavus, nuspren-

u- ♦ /GA i \ dė nusižudvtAnt rytojaus (24 d. kovo) j______
$ vai. vakare toj pat svetai- v . . džianir(5mjls 
nėj šios pat kuopos buvo / eIyky <,zlaugsmds UZblba,_ 
prakalbos su dainomis, tik;
d. Michelsonas vietoj pra
kalbos, skaitė paskaitą "So
cializmo Pamatai.” Iš pa
skaitos susirinkę turėjo di
delę dvasišką naudą. Geis-

gė tragedija.
West Everett "kaimelyje” 

švenčiant Velykas, gatvėje 
susirinkę italai susibarė, 
barnis netrukus pavirto į 

__ w______ _____ ______  karės lauką. Alfred Sabba- 
tina daugiau tokių paskai- tta likosi mirtinai pašautas, 
tų. Pradžioj ir pabaigoj keliatas kitų gavo mėlynas 
Laisvės choras, d. Simana- akis, atbukino vieni kitiems 
vičius vedamas, sudainavo nosis ir susibraižė sau vei- 
puikiai 5 lietuviškas dainas, dus. Muštynės kilo iš prie- 

retto susiginčijimo. Loretto 
tuoj išsitraukė revolverį, bet 
Luggis iš jo revolverį išmušė 
pirma negu anas šovė. Lore-

už ką publika jiems ačiavo žasties Angelo Luggio ir Lo- 
gausiais aplodismentais. ir»ttA

Da vertas paminėijmo da
lykas, tai telegrama su lin-
Y Tuo d A™“°kuo' tto ^os areštuotas, alga- 

pos buvusio veiklaus nario.!
Telegramą draugai cam- 
bridmpčiai nriėmė karštu apvenusp l

įdarytas kalėj man delnų plojimu. • - - --
Taip-pat reikią paminėti, ■ ant žmogaus gyvasties, 

kad drg. Michelsonui pa-

benta jį policijos nuovadon 
gana drūčiai apdaužytą ir 
kraujais aptekusį. Likosi už- 

..„i ir bus 
įkaitinamas už pasikėsinimą

kad drg.
baigus paskaitą, jis pakvie
tė publiką, kad klaustų jo. 
jeigu kas kam buvo paskai
toj neaišku. P. Bartkevičia 
pasinaudodamas ta proga, 
vieton užklausti ką nors, 
bandė sukritikuoti prelekci- 
ją, bet d. Michelsonui atsa
kius jam ant jo kritikos, 
Bartkevičia tapo pilnai 
(taip bent man išrodė, J. P. 
R.) užganėdintas ir dau- 
giaus nenorėjo kritikuoti 
socializmo.

Pertraukoj buvo renka
mos aukos į S. P. ”mili- 
onui fondą,” ateinantiems 
rinkimams, ir tapo surink
ta apie $18.00.

Reikia pastebėti, kad 71 
• kuopa yra viena rimčiausių 

6-to rajono kuopų, suside
da iš kelių t dešimčių narių 
pastarasiais metais išaugo 
iki 100 suvirš narių, ir turi 
gana veiklių narių, kaip 
ve: Kairaitis, Valeika, Ras- 
tėnas, Beleckas, Anesta, Si- 
manavičia, Baronas, Bertu
lis, Bernotas ir kiti. Mergi
nų ir priguli prie 71 kuopos 
apie 10, taip kad ar tik ne
pralenks 60 kuopą.

Tą pat dieną toj pat sve
tainėje buvo ir paprastas 

. kju susirinkimas, kur nu-

”New York Call.”
Anglų socialistų dienraštį, 

”New York Call” galima 
gauti nusipirkt po num. 300 
Broadwav, kiekvieną vaka
rą, išskiriant panedėlį. Ang
lų socialistų dienraštyje yro 
daug aprašymų apie platų 
pasaulio darbininkų judėji
mą, ką kituose kapitalistų 
dienraščiuose negalima rast.

Prakalbos.
.. Lietuvių Moterų Apšvie- 
tos Draugija rengia žingei
džias prakalbas 27 Balan
džio nuo 7:30 vakare, Lie
tuvių Salėje, So. Bostone. 
Kalbės geriausi kalbėtojai, 
publiką meldžiame atsilan
kyti skaitlingai.

Kviečia Komitetas.

Visų žiniai.
D. L K. Vytauto Drau

gystė priiminės naujus na
rius už pusę įstojimo mokes- 
ties savo kvartaliniam susi
rinkime, 7 diena balandžio, 
2 vai. po pietų. Lietuvių sve
tainėje. Visi norintieji pri
sirašyti prie D. L. K. Vy
tauto Dr-stės, kviečiami at
silankyti.

DLK. Vytauto Dr-stės sek.

BAZARAS IR BALIUS.
Bostono visų tautų socia

listinės organizacijos bend
rai surengė naudai socialis
tų laikraščio ’The New- 
England Leader” bazarą 
(fėrus) ir balių Dudle.v Ope
ra House, kurs tęsis nuo 4 
dienos balandžio iki 6. Pir
mą vakarą bus bazaro ati
darymas su muzika ir įvai
riais pamarginimais. Se
kantį vakarą bazaras ir ivai- 
rumvnai. Trečią-gi šokiai. 
Visus socialistų judėjimui 
simpatizuojančius ir drau
gus rengėjai kviečia atsilan
kyti.

Gražus Koncertas!
Rengia I SS. 67 kuopi*. Nedėlioję, 

7 d. Balandžio-April, 1918 Koopera
cijos didžiojo saloj, 26 Lincoln st, 
Brighton, Mass. Prasidės 6:30 vai. 
vakare.

Gerbiamieji: Apie koncerto gra
žumą nėra reikalo aiškinti jums, nes 
jus jau žinote, kad socialistai visada 
parengia vienus iš gražiausių ir juo
kingiausių. O šitas bus da puikes
nis. Bus sulošta komedija "Lietuvių 
Vestuvės Amerikoje.” Bus sulošta ir 
iti veikalai, kuriuos negalima pa- 

rarsinti dėl stokos vietos. Bus dainų 
Deklamacijų. monologų. Choras dai
nuos ir muzikantai pagriežš gražiai. 
Kalbės drg. F. J. Bagočius apie Lie
tuvių Soma taipgi kalbės ir kiti kal
bėtojai. Vienu žodžiu tariant, šiame 
koncerte galėsite išgirsti ir tą. ko dar 
nebuvote girdėję. Todėl ateikit visi 
ir savo draugus bei drauges atsives- 
ite.
įžanga d v kai Visus širdingai kviečia 

KOMITETAS.

PARSIDUODA 
AUTOMOBILIUS.

I.aliai pigiai automobilius su 7 se
lenėms, elektriška šviesa, pats pra
sideda, 6 cilinderiaiš; viskas įtaisyta 
pagal naujousios mados; mažai va
žinėtas ir atrodo kaip naujas. Ateikit 
pasižiūrėti, o užtikrinu, kad patiks. 
Galima atsikreipti ir per laišką.

CHAS URBAN. (17)
26 Gatės st_ So. Boston. Mass.

Rumford, Me. Tarpe vie
tinių darbininkų dabar eina 
didelis bruzdėjimas.—Orga
nizuojasi popieros darbinin
kų unija (International 
Brotherhood of Publ Sulp- 
hite and Paper Workers U- 
nion). Daug yra lietuvių, 
kurie dirba ”Oxford,” ir 
’Tntemational” popieros 
fabrikose ir popierinių mai
šiukų dirbtuvėj.

Kliūčių yra daug. Didžiau
sia jų, tai buvusių senos uni
jos vadovų ”griekai.” Unija 
buvo susitvėrusi jau tris sy
kius, bet vadovavo jai airiai 
ir franeuzai, kurie su lietu
viais visai nesiskaitė, nieki
no juos, susirinkimuose vie
tos neduodavo, o unijos pini
gus praleisdavo saviems rei
kalams, su boseliais bičiu- 
liuodamiesi. Įpykinti lietu
viai dabar jau nebetiki uni
jai ir nenori rašyties.

Vienok dabar manoma 
unijos reikalų vedimą pa
vesti Į lietuvių rankas. To
dėl esame Įsitikinę, kad da
bar unija atsistos ant stiprių 
kojų.

Pirma unijos centrą kon
troliavo Gomperso pakali
kai. Dabargi jį prižiūri pir
mininkas Burke, baigęs 
New Yorke Rando Mokykloj 
visuomenės mokslų kursą ir 
buvęs kandidatu Į New 
Hampshire valstijos guber
natorius.

Iki šiol kompanijos su 
darbininkais čia elgėsi kaip 
joms patikdavo, nes unijos

nesant darbininkai neturėjo 
galybės prieš išnaudojimą 
pasipriešint ir geresnių są
lygų pareikalaut.

Unija dabar čionai orga
nizuoja organizatorius Geo. 
C. Brooks. Kovo 23-24 buvo 
atvažiavęs F. J. Bagočius pa 
dėt jam reikalus išaiškinti.

6 ir 8 balandžio vakarais 
ir 7 balandžio po pietų uni
jos reikalais kalbės šv. Roko 
svetainėj unijos organizato
rius M. Dyseika iš Bostono.

Unijoj jau yra apie šimtas 
narių, ir tikimės, kad su drg. 
Duseikos atsilankymu, visi 
darbininkai nieko nelaukda
mi prisidės į kovą už pageri
nimą savo gyvenimo.

Unijistas.

Kuomi yn popiežius 
ant žemes?

Tokiu antgalviu išleido Alex A. Rei- 
kow lapelius. P-ts užvardyjimas pa
rodo kas lapeliuose yra aiškinama. 
Kaina 3c. Gaunami pas ALEX A. 
RE1KOV, . (?)?
2416 Orthodoa str., Philadephia, Pa.

PARSIDUODA FARMA!
50 akrų žemės, Banė, 5 

vištinyčios, 25 obelis. Kaina 
tik $1200. Norėdami pla
čiau žinoti, rašykit.

A. 2VINGILAS, (15) 
26 Broadway, So. Boston,

DOMAI.
GERB. "KEL.” SKAITYTOJAI!

Jus žinot, kad visokie spaudos 
dalykai pabrango begalo, laik
raščio išleidimas prekiuoja nesu- 
ly ginamai brangiau negu me
tai atgal. Todėl visi, kurie ga
vot paraginimus, kad Jūsų pre
numerata pasibaigė, malonėkit 
kaip galima greičiau atnaujit, 
nes kitaip negalėsime laikraščio 
siuntinėtu Podraug meldžiame 
ir savo draugus prikalbint išsira
šyti "Keleivį,” kuris drąsiai gina 
darbininkų reikalus nepaisyda
mas visų gyvenimo audrų.

Su pagarba.
"KELEIVIO” LEIDĖJAI.

Severos Gyduoles užlaiko 
seimvnos sveikata.

Kaipo Stiprintojas

m. t

W F SEVERĄ CO 

CEDAR RAPIDS. IOVVA

(Severos Gyvybės Balsamą). Ta- ( 
sai vaistas palengvina įpratimo 
užkietėjimą, nevirinimą. oispepsi- ’ 
ją ir kepenų nesmagumus. Pa- ( 
mėgink jį nuo atsikarčiojančios 
karštligės, arba kaipo toniką dėl 1 
senelių ir nusilpusių žmonių. Pilni ( 
nurodymai randasi prie kiekvie
nos bonkos. Kaštųo a 85 et. ’ 

Parsiduoda visur aptiekoss. (

Sulig medic'nos žinovų, tai stip- ( 
rintojas (tonikas) privalo turėti 
savyje tokių sudičkų. kurie gaivi- I 
vina visą systemą, sustiprina ir ( 
abelnai užganėdina ligonį. Dėlei 
tos tai priežasties mąs patariame. < 
kad susirgusieji ir nusilpusieji ( 
vartotų

(j

(

(

(

DAKTARAS

A.L. KAPOČIUS
LIETUVYS DENTISTAS. 

VALANDOS: Noo 9 iki 12 dieną.

Nuo 2 iki 9 vak. ! 
NEDALIOMIS ;

G^^^^T^iki 1 v. po pietų, i 

Ofisas "Keleivio” narna. 
Broadvay, tarpe C ir D Staj 

SO. BOSTON, MASS.
251

Akušerka
PvMcaal kursą Wmmm Medtcal 

CaOtn. Baltteaor*. AM.
Paaekminitai atiteka aav® darbą prte 

fdnalriiMt.' talpai w teikia v.aoktea rudaa ir 
pacHba invairioaa mataru lteaaa.

F. Stropiene, Ariant ar, nnamM Naša.SO. BOSTON

i
>

Columbia Gramafonai geriausi

KAINA $45J»
Toks pat be viršaus t& $30.00

Jų motoras moksliškai pagerintas 
geriauisių išradėjų: Eina tykiai ir 
niekad nepagenda; jų muzikos tonas 
yra aiškus ir naturališkas; išvaizda 
gražesnė. Todėl pirk Grai. afoną pas 
mus, ir niekad nesigailėsi. Gramafo- 
nus ir rekordu, siunčiame į visas ša
lis.

Kataliogą Gramafonų ir naujausią lietuviškų rekordų siunčiame 
visiems. Prisiųsk 4 centus persiuntimui. -.- ■

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

ŠOKIAI!
Rengia LMPS. 49 kuopa gražiau

sius šokius, tuojaus po Velykų, t. y. 
Subatoje, 6 Balandžio. 19L8m. Koope
racijos Salėj, 26 Lincoln st., Brighton, 
Mass. Prasidės 7 vai. vakare. Yra 
žinoma, kad progresistės moteris vi
sados parengia gražias zabovas, todėl i 
ir šį kartą parengs linksmiausius šo
kius su gražia muzika (14)

Todėl visi atsilankykite pas mus ’ 
linksmai praleisti laiką. įžanga pigi. I 

Širdingai visus kviečia Komitetas.

Teiephone: Back Bay 4209 

DAKTARAS 

Fr. Matulaitis 
GYDO VISOKIAS LIGAS 

PRITAIKO AKINIUS.
Valandos:

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

419 BOYLSTON STR.
Snite 419, 420 ir 421, 

Netoli didžiojo miesto knygyno,
BOSTON, MASS.
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JOS. ZUPKAUSKAS
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Aptieks

Ypatingai geros Mos gyduolės

Geriausia 
Lietuviška

Sa.Bestane 
ir ipKiuiuj

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

DAKTARAS
■5 W 3

šiuomi kviečių mano tautiečius ir draugus, nepamir
šti manęs. Aš vis dar esu su

S. H. HARRISON CO.
662—672 Washington S t., Boston, Z^fass.

Dabar mes atidarėm visą eilę naujų

PAVASARINIŲ SIUTŲ IR PLOSČIŲ
Užlaikome didžiausią pasirinkimą įvairiausių madų. 
Mes užlaikome daugybę visokių Vaikams Drapanų. 

Pasiuvimas ir sukirpimas yra geresnis negu kur nors ki
tur. ir kainos ši pavasarį pagal jų gerumą yra prieina
mesnės negu kada nors pirmiau.

kainos vasarinių Siutų ir Klosčių nuo $12.00 iki $35. 
Taipgi mes užiaikom visa eilę įvairiausių Vyrams ir Vai
kams PASIPUOŠIMŲ ir ČEVERYKŲ.

J. ZUPKAUSKAS SU

S. H. HARRISON COMPANY
662—672 WASHINGTON ST. BOSTON, MASS.

>į)

$ irmutinis

:: ; >
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-

ostone Lietuvis
kuris turi

Siotii, Overkėtą ir Rainkttii Knatai•
Taipgi užiaikom visą eilę auksinių, sidabrinių ir 

| auksuotų daiktų, visokios rųšies laikrodžių, 
j-’ Priimam užsakymus ir pristatom į namus ant pa- 

([( reikalavimo.
i Viską galite gaut užmokant arba ant lengvų išmo- 

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

| P. KETVIRTIS
So. Booton, Man.233 Bro»dway,

KURIS IŠGYDO
Profesorius Daktaras French yra 

žinomas tarpe jo brolių daktarų, kai
po Daktaras, kuris iėgydo. Per 30 
metų Hgenbučių, dispensarių k pnva- 
tiškos praktikos jisai išgydė Mmtus 
ligų, kurių kiti daktarai negalėjo iš-, 
gydyti: iš to titulas Daktaras, kuris 
išgydo.

Prof. D-ro French kontora yra ku
pina visokios rūšies stebėtinų moks
liškų mašinų, tarpe kurių yra ir ste
buklingi X-Spinduiiai, su kuriais ku
nas yra kiaurai permatomas ir su
rasta užsislėpusi liga. Prof. D-ras 
French turi geriausiai įtaisytą medi- 
kališką kontora Bostone.

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

Jeigu jus nepasekmingai gydė kiti 
daktarai, kode! neiti pas Prof. D-rų 
French ir gauti pirmiausiai ąerą pil
ną išegzaminavhną su X-Spmddtais

ir tuomet pasiduoti gydymui pagal vėliausių ligų gydymo metodą f 
Jusų pareiga prieš pats save prieš jus kiekvieną yra atgauti savo 
sveikatą. Eikite pas • Prof. D-rą French ir jis padarys tai jums sutau- 
pindamas jusų skausmą, laiką ir pinigus. . •

Kad duoti visiems progą pasinau<ioti Prof. D-ro dideliu gabumu ir 
žinojimu, jis geradaringaa paskelbia sekantį pasiūlymą:

Kiekvienai sergančiai ypatai, kuri atsineš š) kuponą j jo Kontorą, 
Prof. D-ras French suteiks ekspertišką egzaminavimą biie kokią dievą, 

U2DYKA apart panedėlio, bėgyje sekančių 30 dienų.
Vedusios moters turi ateiti sykiu su savo vyrais; X-Spinduliais eg- 

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

gas ausų, nosies, gerklės, plaučių, širdies, skilvio, kepenų, žarnų, inkstų, 
pūslės, kraujo, kaulų, odos, nervų; reumatizmo, rupturą ir patrūkimą 
išgydoma be operacijos. Atskiras departamentas pnvatiškoms vytų ir 
moterų ligoms, lytiškas nusilpimas, naktinis! nubogintai, baltomogr-It 
tL, ir tt.

Dr. GEORGE H. FRENCH 
240 Huntington Avė.,

Cor. Massachusetts Avė. 
BOSTON, MASS.

Teiephone: Back Bay 1703 Temple Buikling
Priėmime valandos:

Nen 9 vaL ryto iki 8 ▼. vakare ksdiena.
Nedėltomis ir šventadieniata aaolO v. ryto iki 2 v. po pietų. I
Pagedėliais kontora uždaryta. (Mes kalbame lietu vi škaL)


