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Žinios iš Lietuvos
v

Darbininkų uždarbis nie
ko nepakilo. Dažnai eina 
dykai dirbti dėl pramitimo. 
Tečiaus „darbininkų bata
lionai” labai įniršino žmo
nes. Jaunus vyriškius už
puola naktį bemiegančius ar 
iš bažnyčios išeinančius,— 
tad jie nė į bažnyčią nebeina. 
Prie darbo pristatę, vokie
čiai elgiasi nežmoniškai. Ne
duoda prieglaudų naktimis, 
o jei kur duoda, tad nekū
rentas. Iš tokių darbų jau
nimas grįžta be sveikatos. 
Taigi bernaičiai dažnai be
velija pabėgti prie valkatų, 
nekaip į darbą eiti. Pr. Leo
poldas žadėjo tą dalykų sto
vį panaikinti.

Naujos gimnazijos Lietu
voj. ”Das Nue Litauen” 
laikraščio pranešimu Lieu- 
voje okupacinės valdžios lei
sta be esamųjų įsteigti dar 
penkias gimnazijas, būtent: 
Marijampolėj, Seinuose, Tel
šiuose ir Vilkmergėj.

Mokyklos. Nėra tikros ži
nios, kiek dabar yra Lietu
voje viso mokyklų, nes kiek
viena apskritis težino, kas 
joje darosi. „Saulei” bent 
neleista steigti savo mokyk
lų: jų patys vokiečiai pri
steigsią. Ir gimnazijų ne
leidžiama. Jų trys tėra: Vil
niuje, Kaune ir Panevėžyje.

Mokyklos leidžiama steig
ti be kliūčių tik ten, kur eina 
polonizacija, Vilniaus gub. 
Ten tikrai daug mokyklų 
lietuviai pristeigė. Vienoje 
Kaišiadorių apskrityje kun. 
Varnas prisisteigęs jų 70. 
Visoje Vilniaus gub. esą 
apie 2,0<M) mokyklų. Orga
nizuojami mokytojų kursai, 
kad mokytojai butų vieno- 
desni. Dabar mergina, vos 
pasirašanti pavardę, etato 
yra lygi universiteto studen
tui. Vokiečiai tam žada 
brangiau mokėti, kas mokys 
vokiškai, bet tokių maža y- 
ra.

Buvo prašyta Vilniaus u- 
niversiteto, buvo kreiptasi 
į Ludendorfą, Betmaną. 
Holvegą ir kitus. Vokiečių 
valdžia nėra universitetui 
priešinga, sutinka pradėti 
kūrimą, jei atsiras mokslo 
pajėgų.

Lietuvių valstiečių ūkinin
kų sąjunga. Rugsėjo 23 d. 
po Vilniaus Seimo kun. Kar
bauskas sušaukė susirinki
mą smulkiųjų ūkininkų 
draugijai steigti politiniam 
ekonominiam tikslui. Susi
rinkime dalyvavo be kitų a- 
pie 30 valstiečių Seimo na
rių. Į organizacijos komi
tetą išrinkta kun. Karbaus
kas, kun. Spudas ir K. Balis. 
Jam pavesta steigti visur 
valstiečių kuopos, šaukti 
valstiečių suvažiavimai, ruo
šti jiems programas.

Vietinių kuopų uždavinys 
ruoštis į Steigiamąjį. Seimą 
ir rinkti tinkamus žmones į 
valstiečių suvažiavimus. Po 
suvažiavimo tos kuopos liks 
Sąjungos skyriais.

Ekonominiam valstiečių 
buviui pagerinti kun. Spudo 
pasiūlyta projektas įsteigti 
sąjungos bankas, panašus į 
buvusįjį "Vilniaus Žemės 
banką.” „Liet. Balsas.”
True translation filed with the post- 
master at Boston, Mass., on April 
17, 1918, as reųuired by the Act of 
October 6, 1917.

Vokiečių kariumene 
baigia slopint Finlandi- • • 

JOJ

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

RUSIJA MOKĖSIANTI 
SKOLAS.

Delegacija atVažiuoja Ame
rikon likviduoti karės obli

gacijas ir užmegzti pirk- 
lybos ryšius.

Londone gauta iš Maskvos\ 
žinių, kad Rusijos valdžia 
siunčia Amerikon delegaci
ją likviduoti čia karės užsa
kymus ir užmegzti naujus 
pirklybos ryšius.

Rusija dabar skolinga Su
vienytoms Valstijoms $187,- 
799,000, kuriuos šios šalies 
valdžia užmokėjo už viso
kius užsakymus, kurie buvo 
daromi Rusijai, pakol ji ka
riavo. Iš viso Rusijos val
džios reikalams buvo pa
skirtas $325,000,000 kredi
tas, bet tik augščiau minėta 
suma buvo išmokėta, kaip 
Rusija pasitraukė iš karės ir 
tolimesnė paskola jai buvo 
tuomet sulaikyta.

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

Bažnyčios turės paro= 
dyt pinigines įplaukas.

Valdžios įsakymu liekasi 
uždėti mokesščiai nuo pelno, 
dėlto bažnyčios, švietimo 
įstaigos, labdarybės drau
gijos, komercijos, organiza
cijos, pasilinksminimų kliu- 
bai ir kitos tam panašios 
Įstaigos, paliuosuotos nuo 
mokėjimo taksų, privalo 
priduot vyriausybei paliu
dytas atskaitas apie savo pi
nigines Įplaukas ir išlaidas.

Bažnyčių, ypač katalikiš
kų bažnyčių, įplaukų net ir 
patįs parapijonįs niekad ne
žinodavo, kiek jų pasidaro, 
dabar prabaštėliai turės 
priduoti vyriausybei prisie- 
ka paliudytas apyskaitas.

• •

Stokholmo pranešama, 
greitu laiku Finliandi-

Mariampolės mokytojų 
kursai. Kursai atidaryti 
lapkričio 15 d. senosios gim
nazijos bute. Prašymų pa
duota arti 100, priimta tik 
60 mokinių. Kursų vedėjas 
—apygardos mokyklų in
spektorius Kairys. Mokyto
jai—trys vokiečių kareiviai, 
moką kalbėti lietuviškai ir 
kunigas lietuvis.

(Kairys yra social-demo- 
kratas.—„Kel.” Red.)

Rinkliava Lietuvai. Prade
da aiškėti, kiek davė Lietu
vai paskelbtoji šv. Tėvo lie
tuvių diena. Vokiečiuos su
rinkta arti 1 miliono mar
kių; Belguos dvi vyskupiji 
—Liuveno ir Namiuro—su- 
aukavo 82 tūkstančiu fran
kų ; Olanduos—keturios vys
kupystės—200 tūkstančių 
frankų.

Iš 
kad 
joj revoliucija gali būt visai 
užgniaužta.

Dalis vokiečių laivyno 
stovi Helsingforso uoste, 
o išsodinta vokiečių kariu
menė užėmė jau Hyvingą, 
atkirsdama tuo budu Rau
donos Gvardijos susinešimą 
tarp Helsingforso ir Vybor
go. Iš kitos pusės vokiečiai 
eina taipgi ant Helsingfor
so.

„Svenska Dagbladet” ko
respondentas iš Vazos pra
neša, kad smarkiai pradėta 
veikti Vyborgo fronte, kur 
Baltosios Gvardijos vadas 
gen. Mannerheim sutrau
kęs didelių spėkų. Visu Ka- 
releno frontu prieš revoliu
cinę . Raudonąją Gvardiją 
einanti milžiniška kova. 
Bjoerneborgas taipgi esąs 
Baltosios Gvardijos paim
tas. Revoliucionieriams pa
likusi tiktai viena žymesnė 
vieta pajurėj, būtent Abo.

PRADEDA KELTI RUSI
JOS UKJ.

Valdžia rūpina žmonėms 
įrankių ir sėklių.

Maskva.— Ateinant sėjos 
sezonui,žemdirbystės minis
terija ir šalies ekonomijos 
taryba suskato rūpintis u- 
kininkams sėklų ir žemdir
bystės įrankių. Per karę 
žemdirbystės mašinerijos iš
dirbamos Rusijoj buvo nu
puolęs ant 90 nuošimčių, nes 
fabrikai turėjo dirbti amu
niciją. Priešo užėmimas 
Rusijos žemių sumažino 
skaičių tokių fabrikų, kur 
buvo dirbami žemdirbystės 
įrankiai, nuo 910 iki 650. Iš 
tų, 400 fabrikų jau pradėjo 
paprastą savo darbą, bet ki
ti dėl stokos metalo stovi dar 
uždaryti.

Žemdirbystės ministerija 
užsakė žemdirbystės įrankių 
Rusijoj ir Suvienytose Vals
tijose už 260,000,000 rublių 
ir siuntiniai jau ateina į Vla
divostoką. Didelė bedarbė 
miestuose paliuosavo daug 
darbininkų, kurie 
vyksta ant ūkių.

dabar

LENINAS KALBA APIE 
KARĘ SU JAPONIJĄ.
Sakydamas Maskvoj pra

kalbą Leninas pasakė, jog 
labai gali būt. kad Rusija 
turės apskelbti Japonijai 
karę dėl išsodinimo japonų 
kariumenės Vladivostoke.

Kauno Moterų Draugija ir 
karės metu nenustojo dirbu
si. "Liet. Aido” pranešimu 
spalių 28 d. ji suruošusi kon
certą Naujalio vedamą. 
Koncertas pavykęs visais 
atžvilgiais. Tai buvęs pir-

KAIZERIO RAZBAININ- 
KAI PAĖMĖ JAU 
HELSINGFORSĄ.

Iš Berlyno atėjo per Lon
doną žinių, kad išsodinta 
FinEandijoj vokiečių kariu
menė, po smarkaus mūšio, 
su savo laivyno pagalba užė
mė Finliandijos sostinę Hel- 
singforsą.

NORVEGIJOJ PRASIDĖ
JO BRUZDĖJIMAS PRIEŠ 

MILITARIZMĄ.
Iš Stokholmo pranešama, 

kad po visą šiaurės Norve
giją paplito bruzdėjimas 
prieš militarizmą. Šitas ju
dėjimas prasidėjęs Sulitel- 
mos kasyklų apygardoj, kur 
bolševikizmas radęs savo 
propagandai gerą dirvą. 
Anti-militaristai esą apsi
ginklavę ir valdžia esanti 
labai susirupinusi.

Crescent Steel Co. dirbtu
vėj Pittsburge ištiko eks- 

mas tokis vakaras Kaunui pliozija. 7 žmonės likos už- 
pakliuvus į vokiečių rankas, mušti, keliolika sužeista.

ANGLAI DARYS 80 MY
LIŲ ŠAUJAMĄ KA- 

NUOLg.
Anglijos parlamente buvo 

pranešta, kad Anglija pra
dėjo rūpintis apie padary
mą kanuoles. kuri muštų 
per 80 mylių.

OLANDIJOJ AGITUOJA
MA Už GENERALĮ 

STREIKĄ.
Amsterdamo laikraštis 

„Telegraaf ’ rašo,kad "kraš
tutinė" darbininkų partija 
Olandijoj platina tarpe pro
letariato atsišaukimus, ra
gindama jį sustreikuot ir 
pareikalaut, kad valdžia a- 
timtų iš privatinių rankų vi
sas maisto medegas ir iš
dalintų žmonėms.

Atsišaukimas sako, kad 
nešvarus biznieriai išmainė 
300,000,000 florinų vertės 
Olandijos maisto ant vokie
čių ir austrų pinigų. Marin
dami Olandijos vaikus badu, 
pelnadariai kala sau milio- 
nus, sako atsišaukimas.

ANGLŲ LAKŪNAI METĖ 
1,200 BOMBŲ.

Iš Londono 15 kovo prane
šama: „Subatoj buvo apsi
niaukus ir rūkas, vienok že
mai lakiodami musų orlai
viai metė 1,200 bombų ant 
priešininko kariumenės ei
nančios į frontą. Ištiko tik 
keturi mūšiai, bet pasekmės 
buvo nežymios. Keturi 
musu orlaiviai nesu Grižo.”

Iš Berlyno pranešama: 
”Į kelias paskutines dienas 
oro mūšiuose likos nušauti 
žemėn 37 priešininko orlai
viai ir 3 baliunai.”

ŽUVO VOKIEČIŲ 
ŠARVUOTIS.

Londone gauta žinių, 
Baltijos juroj žuvo nuo mi
nos vokiečių šarvuotis 
"Rheinland,” kuris turėjo 
18,600 tonų įtalpos.

kad

i

SOCIALISTAS NU
TEISTAS.

Minneapolv 11 balandžio 
buvo byla buvusio socialistų 
kandidato į gubernatorius 
d. J. 0. Bentall’io, kaltinamo 
už neištikimybę, būtent už 
patarimą žmonėms neklau
syti valdžios, neiti kariume- 
nėn ir tt. Prisaikintųjų tei- 

, sėjų suolas pripažino Benta- 
11 į kaltu. Jam gręsia 20 me
tų kalėjimo ir 10,000 dolerių 
piniginės pabaudos bausmė.

True translation filed with the post- 
17, 1918, as reųuired by the Act of 
True translation filed with the post- 
17, 1918, as reųuired by the Act of

PRAEGERIS REIKALA
VO, UŽDENGTI JO KŪNĄ 

AMERIKOS VĖLIAVA.
Paskutinis sulinei uoto 3 

d. balandžio Illinois valsti
joj Roberto B. Praegerio 
prašymas buvo, idant jo kū
nas butų uždengtas Ameri
kos veliama. Taip liudijo tar 
dymo teisme Joseph Riegel, 
kuris prisipažino, kad buvo 
vadovu gaujos, kuris pako
rė Praegerį.

Riegel papasakojo, kad 
Praegeris buvo iškeltas o- 
ran per vaikėzus nuo 12 iki 
16 metų amžiaus. Taipgi 
liudija, kad Praegeris griež
tai užsigynė esąs šnipu ir 
kad turėjęs pas save parako 
tam tikslui, idant suardžius 
Marvvillės anglių kasyklas. 
Riegel pagiria Praegerio 
drąsą, kokią parodė prieš 
mirtį, girdi, jis neprašė su- 
simylėjimo, nedrebėjo, nei 
verkė, tik bučiuodamas A- 
merikos vėliavą apsiverkęs.

Riegel apsakęs visą atsiti
kimą, kaip minia paėmė 
Praegerį, išvedė į užmiestį 
ir ten permetę ant aukos 
kaklo užnarytos virvės ga
lą per šaką, pradėjo tempt 
augštvn. Praegeris, turėda
mas nesurištas rankas, pasi
griebė rankomis už virvės. 
Linčieriai dėlto nuleido jį 
žemėn ir pradėjo klausinėt: 
"Pasakyk dabar ar kas nors 
su tavim bendradarbiauja. 
Jei neišduosi, mes tave nu- 
žudvsime.” Praegeris pasa
kęs, kad jis turi tėvus ir no
rįs jiems parašyt. Kada 
gauja nesulaukė jokio drau
gus išduodančio atsakymo, 
tuomet nosine surišta Pra- 
egeriui rankas ir kada ren
gėmės tempt jį, sako Riegel, 
Praegeris pasakė: „Gerai, 
vaikinai, žudykite mane, tik 
mano kūną suvyniokite į A- 
merikos vėliavą ir palaido
kite.’’ Tada, sako, Riegel, 
mes ji pakorėm.

Socialistai remia
Liuosybes paskolą.

Septyni New Yorko socia
listai aldermanai su savo 
vadu Algemonu Lee balsa
vo už rezoliuciją, kurioj 
New Yorko žmonės ragina
ma remti liuosvbės paskolą.

Aldermanas l^ee paaiški
no, jog socialistai balsuoja 
už paskolą dėlto, kad ”Vo- 
kietijos valdžia taip viliu- 
gingai užpuolė Rusijos res
publiką,” ir pridūrė:

”Akyvaizdoj tos pozicijos, 
kokią užėmė paskutinėj 
Londono konferencijoj An
glijos, Prancūzijos, Belgijos 
ir Italijos socialistai ir dar
bininkų judėjimas, o taipgi 
akyvaizdoj Suvienytų Vals
tijų prezidento pakartotos 
deklaracijos, jog ši šalis kad 
ir šiandien yra gatava pra
dėti taikos derybas maž
daug tokiais pat pamatais, 
už kokius socialistai nuola
tos stovėjo, priešingas bal
savimas šituo laiku, mano 
nuomone, galėtų padaryti 
blogą Įspūdį ant darbininkų 
visose šalise, neišskiriant 
nei Vokietijos su Ausro-

Chicagoj nusišovė buvęs
generališkas Illinojaus pro
kuroras Stead. „Draugas”
tegul pasiteirauja, ar ne-...^. . ~___ .__________
prigulėjo jis tenai prie lie- j Vengrija, kur eina kova už 
tuvių socialistų. -• 1 pastovią taiką.”pastovią taiką.

Philadelphios k lerikalij suokalbis 
išardyt prakalbas nenusiseke

BUVO ĮSKUNDĘ „KE
LEIVIO” REDAKTORIŲ 
IR NORĖJO SUARDYTI 

PRAKALBAS.
Teisme skundikai gavo per 

nosį ir dabar gali būt 
areštuoti.

Lietuvių Darbininkų Lite
ratūros Draugijos ir LSS. 
kuopos Philadelphijoj buvo 
parengusios pereitoj nedė
lioj dvejas prakalbas ir pa- 
kvietusios „Keleivio” redak
torių Michelsoną kalbėt.

Išgirdę apie šitas prakal
bas, atžagareiviai pradėjo 
daryt visokias pinkles, kad 
jas išardžius. Kada nueita 
pas miesto vyriausybę pra
šyti prakalboms leidimo, tai 
vyriausybė paaiškino, kad 
vietos lietuvių kunigai prieš 
prakalbas protestuoja. Ko
mitetui paaiškinus, kad or
ganizacijos, kurios rengia 
šitas prakalbas, nieko bėfi- 
dra su kunigais neturiu lei
dimas gauta. Tečiaus’suba- 
tos vakare atėjo pą^ vieną 
komiteto naii policManas ir 
pranešė, kad leidimą nori
ma atšaukti, neš Kunigai 
baisų triukšmą prieš tas 
prakalbas kelią. Policma- 
nas paaiškinęs: „Jeigu no
rit leidimą turėti, tai susi- 
taikykit pirma savo tarpe: 
atneškit nuo kunigo palių-’ 
dijimą, kad jis jūsų prakal
boms nesipriešins."

Komiteto narys tečiaus į 
nėjo pas kunigą. Vietoj to, 
jis paaiškino dalyką polici
jai, kodėl lietuvių kunigai 
priešinasi pirmeiviškoms: 
organizacijoms. Policija lei
dimą prakalboms paliko.

Kunigai pradėjo daryti 
kitokius pienus. Nedėlioj jie 
varė per pamokslą agitaci
ją prieš prakalbas. Girdi: 
„Šiandien po pietų kalbės 
musų mieste „Keleivio” re
daktorius. Jus, katalikai, 
skaitote ’Keleivį’ ir, žino
ma, norėsite pamatyt kaip, 
išrodo jo redaktorius, norė
site nueiti ant jo prakalbų. 
Bet aš jums sakau, kad jusi 
neitumėt” ir tt.

šitokia agitacija da dau
giau katalikus užinteresavo 
ir tuoj iš bažnyčios žmonės 
suvirto į prakalbų salę.

Prasidėjo prakalbos. 
Kalbėtojas aiškina evoliuci
ją, kaip aplinkybėms keičia- 
nties keičiasi netik gyvūnai 
ir žmogus, bet ir visuome
nės tvarka. Jis kalba 
apie tuos laikus, ku »met ne-Į 
buvo da nei tautų, nei vals
tybių, kuomet Amerika da 
nebuvo atrasta, kaip štai 
tarpe durų pasirodo tūlas 

žmogus ir pradeda rėkti, 
kad kalbėtojas „kalba prieš 
Amerikos valdžią.” Žmonės 
pradeda rėksnį malšinti ir 
apie duris pasidaro užimąs. 
Prie kalbėtojo prieina po- 
licmanas ir gana manda
giai paaiškina, kad tas 
žmogus jam tvirtinąs, jog 
čia agituojama prieš val
džią. Kalbėtojas policma
nui užtikrino, jog tai netie
sa ir tęsia savo kal^ to-

v •

vėl prieina prie kalbėtojo, 
paduoda žmogaus vardą ir 
pavardę, Vincent Korkus, 
3282 Cedar st., ir sako, jog 
tas žmogus prisiekiąs, kad 
čia atakuojama valdžia. 
Tvarkos dabotojas pataria 
kalbėtojui nueiti su pra
kalbų rengėjais į policijos 
stotį, kuri esanti čia pat, ir 
tenai paaiškinti dalyką. Te
gul, sako, pats lieutenantas 
nusprendžia, ar jus galit 
kalbėt, ar ne.

Kalbėtojas pranešė apie 
tai publikai ir nuėjo polici
jos stotin. Policmanas pa
siliko salėj. Kalbėtojui išei
nant publika griausmingai 
ploja, išreikšdama jam tuo 
budu savo pritarimą.

Policijon atbėga ir tasai 
Korkus, su juo atbėga ad
vokatas Šlikas ir da keliatas 
„vyčių”. Korkus paduoda 
prasimanytus žodžius, ku
riuos buk tai kalbėtojas pa
sakęs, o Šlikas išverčia juos 
į anglų kalbą. Kalbėtojas 
sako, jog tai grynas išmis- 
las. Visas susirinkimas pa
liudys, kdd apie valdžią vi
sai nebuVo ir negalėjo būt 
kalbama, nes kalba ėjo apie 
tuos laikus, kuomet jokios 
valdžios ant svieto da nebu
vo. Tą patvirtina ir keli 
liudininkai, kurie buvo atė
ję kartu su kalbėtojum ir 
girdėjo jo kalbą.

Ginčai ėjo policijoj gana 
ilgą laiką. Seržantas nežino 
ką daryt. Jis sako: „Mes 
nenorim prakalbų stabdyti, 
nenorim be reikalo daryti 
žmonėms nesmagumo ir 
nuostolių; bet štai čia žmo
gus prisiekia, kad tenai kal
bama prieš valdžią. Kuriai- 
gi pusei aš turiu dabar ti
kėt?”

Kiti "vyčiai,” matyt, tuo 
tarpu pranešė klebonijon, 
kad Michelsonas jau „areš
tuotas," nes tuojaus salėn 
uždusę atlapsėjo kunigai 
Švagždys ir šedvydis. Juo
kiasi iš džiaugsmo, kad pa
vyko gražus darbelis atlik
ti. Vienas „vytis” užlipęs 
ant pagrindų užreiškė, kac 
dabar jau jie čia mitingą 
laikysią. Bet žmonės pra
dėjo šaukti: „šalin šnipe!" 
Pakilo triukšmas ir policija 
liepė žmonėms išsiskirstyt

Kunigai, kurie, įsakoma, 
buvo atbėgę tuo tikslu, kad 
paėmus dabar susirinkimi 
i savo rankas ir pasakius 
žmonėms pamokslą, turėję 
grįžti namon kaip muilą 
suvalgę.

(Tąsa ant 5 pusi.)

I 
I

„Moterų Balsas” vėl eis.
Gavome iš Philadelphijos 

telegramą, kad pačta leido 
siuntinėti „Moterų Balsą” 
antra klesa.

„Moterų Balsas” buvo 
spausdinamams „Kovos” 
spaustuvėje, todėl kuomet 
„Kova” likos sulaikyta, 
"Moterų Balsui” irgi buvo 
atimta antros klesos teisės.

Torrontoj, Kanadoj, sude-
liaus. Prie durr vd prasi- gė gyvulių skerdyklos. Nuo- 
deda užimąs.. Poiicmanas stolių esą $1,000,000.
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"5. Karės reikalų skyrius.
”6. Finansų skyrius.
”7. Teisių skyrius.
"8. žemės reikalų komisija."

Toliaus tarp Yčo ir Kap
suko ėjo toks pasikalbėji
mas:

Yčas:—'Ką jus manote da
ryt su Vilniaus Mokslo Apy
garda?

Kapsukas:—Tuo tarpu Tam
stai negalėčiau smulkiau nupa
sakoti, bet abejoju ar bus 
praktinga administracijos re
formos vykinti. Mes, turbut, 
neįstengsime. Musų pirmas ru
pesnis bus surinkti medžiaga 
busimajai Lietuvos reformai. 
Greitu laiku darbą pradėsime, 
jei jau jis nepradėdas. Turi
me tam reikalui iš valdžios ga
vę pinigų, bet kiek, aš dar pats 
nežinau. Nenorėčiau sakyti, 
kiek prašėme, nes gal būt prie 
tokios stokos pinigų kaip da
bar, galėjo žymiai sumažinti 
prašomas sumas.

Yčas:—Ar jau turite pasi
rinkę sau žmonių, kurie tuos 
skyrius vestų?

Kapsukas:—Dar neturime, 
bet rūpinamės sutraukti jėgų. 
Manau, dabar grįždamas į Pet
rapilį sustoti Maskvoje ir ten 
pasirinkti.

Yčas:—Ar iusų valdžiai teks 
ir Suvalkų gubernija, kuri da
bar yra lenkų žinioje?

Kapsukas:—Mes pasisteng
sim nuo lenkų išskirti tas Su
valkų gubernijos dalis, kurios 
lietuvių gyvenamos, bet jei 
nepavyks to padaryti, tai dėl 
stokos laiko.

Yčas:—Aš norėčiau žino
ti kokios Lietuvos reikalais jus 
rūpinatės ir ar kovosite už ne
priklausomą Lietuvą?

Kapsukas:—Mes pripažįsta 
me apsisprendimo teisę kiek
vienai tautai, bet tas nereiškia 
dar nepriklausomybės ir todėl 
mes tuo vaduodamiesi nekovo
jame už Lietuvos nepriklauso
mybę. Mes vadovaujamės tau
tų ir Lietuvos proletariato rei
kalais. Kadangi nepriklauso
moje Lietuvoje tie reikalai ga
li nukentėti, tad mes atmeta
me nepriklausomybę ir prieš 
šią idėją kovosime. Lietuva 
laimėtų tik tada, jei įvyktų 
visam pasauly tokia pat kaip 
Rusuose proletarų revoliucija. 
Ir šis musų vyriausis tikslas.

Yčas:—Na, o jeigu kitose 
šalyse tokios revoliucijos ne
įvyktų, ar išsilaikytų tokia 
tvarka čia Rusuose ?

Kapsukas:—Tai visai ne
galimas daiktas. Rusų revo
liucijos ir proletariato laimėji
mai galimi tiktai visam pasau
liui revoliuciją padarius. Da
bar skelbiamoji Lietuvos ne
priklausomybė yra tiktai įran
kis vokiečių imperialistams.”

Taigi pasirodo, kad Lie
tuvos neprigulmybės klausi
me kairysis Kapsukas yra 
tokios pat nuomonės, kaip 
"Keleivis” ir "Naujienos,” 
kuriems tūli sąjungiečiai 
prikaišioja "dešinumą” ir 
"socialpatriotizmą.”

Apie "vyriausią” lietuvių 
tarybą Rusijoj, kurią deši
nieji buvo nesenai Vorone
že įsteigę ir kuri dabar jau, 
kaip rodos, areštuota, Kap
sukas pasakė taip:

”Su ja, kaip su buržuazine 
įstaiga, skelbiančia Tautos 
vienybę ir luomų santaiką ir, 
einančią ne revoliucijos, tik1 
taikstymosi ir diplomatų ke
liais, mes negalime turėti jokių 
reikalų.”

Šitą pasikalbėjimą Yčas 
turėjo su Kapsuku dar gruo
džio mėnesyje, kuomet vo
kiečiai buvo prižadėję iš Lie
tuvos pasitraukti. Tuomet 
bolševikų valdžia ir ministe
riją Lietuvos raikalams ves
ti buvo paskyrus. Dabar, 
kuomet * vokiečiai Lietuvą 
pasisavino, Kapsukas jos 
ministeriu, žinoma, jau ne
galės būt

KAPSUKAS IR ALEKSA 
PASKIRTI LIETUVOS 

MINISTERIAIS.
"Lietuvių Balso" No. 68 

Yčas rašo:
"Šiomis dienomis bolševikų 

valdžia paskelbė dekretą apie 
sudarymą Lietuvos reikalams 
komisariato. To komisariato 
viršininku komisaru paskirtas 
Serai lietuviams žinomas dar 
iš 1905 metų revoliucijos laikų 
pil. V. Kapsukas Mickevičius. 
Jis šią vasarą per Japonus su
grįžo iš Amerikos ir nuo to lai
ko dirba bolševikų partijoje. 
Nors jis teorijoje yra interna
cionalas (betautis). tečiaus po 
spalių mėnesio, kada bolševi
kai užgrobė valdžią; jis stoja 
lietuvių kraštutinių socialistų 
priešaky ir vis dėlto interesuo
jasi Lietuvos reikalais..."

Norėdamas gauti žinių a- 
pie šitą komisariatą-minis- 
teriją iš pirmų šaltinių, Y- 
čas kreipėsi tiesiog prie pa
ties Kapsuko, kuris suteikęs 
jam infarmacijų netik apie 
savo, kaipo Lietuvos minis- 
terio, pareigas, bet ir apie 
tai, kaip lietuvių bolševikų 
partija žiuri į Lietuvos ne- 
prigūlmybę ir jos ateitį.

"Naujai sudarytas komisari
atas,—pasakė p. V. Kapsukas, 
—yra valdžios įstaiga, kuriai 
rūpės Lietuvos reikalai ir tie
sioginiu budu,—reikalai įvai
rių, iškeltų iš Lietuvos įstaigų, 
kaip sakysime, bankai, teis
mai, mokyklos, įvairios pačių 
lietuvių įstaigos, tremtinių 
draugijos, Karininkų Sąjun
ga.” '

Ant to Yčas Kapsukui pa
stebėjo:

"Atsiprašau, ar tai jau jus 
esate pakeitę savo nuomonę dėl 
lietuvių pulkų steigimo. Juk 
ligišiol jus buvote priešingi 
šiam darbui, o paėmę savo ži
nion Karininkų Sąjungos Cen
tro Komitetą, turėsite juk pri
pažinti tuos puikus?” 
Kapsukas atsakė:

”Mes ir dabar esame prieš 
pulkų steigimą. Bet kadangi 
lietuvių pulkai jau sudaryti, 
gyvuoja ir veikia, tai mes jau 
esamųjų pulkų nebenaikinsi- 
me. Musų uždavinys bus da
boti juos ir rūpintis, kad jie ne
iškryptų iš tikrų vėžių. Mes 
tuos pulkus laikysime ir dėlto, 
kad dabartinė valdžia stovi už 
tautinius pulkus.”

Toliaus Yčas paklausė 
Kapsuko, kaip jis manąs 
šitą Lietuvos komisariatą 
arba ministeriją sutvarkyti, 
ant ko Kapsukas davė šito
kį paaiškinimą:

"Komisaru esu paskirtas aš, 
padėjėju gi p. Aleksa. Kviesi
me žmones iš tų partijų, kurios 
pripažįsta dabartinę bolševikų 
valdžią ir ją ketina toliau rem
ti. Jau esame susitarę su Lie
tuvos Socialistais Demokra
tais. Buvo tartasi dėl bendro 
darbo su socialistais liaudinin
kais, bet paaiškėjo, kad jie lai
kosi rezoliucijos, kuri nesanai 
buvo ”Naujoje Lietuvoje”. Iš 
jos matyt, kad jie netik nere
mia dabartinės bolševikų val
džios, bet dar gi ią smerkia.”

Į klausimą, kokiu budu 
bolševikų ministerija mano 
valdyt Lietuvą ir tvarkyti 
jos reikalus, Kapsukas at
sakė taip:

"Valdyti ir tvarkyti manome 
per tam* tikrus skyrius arba 
sekcijas. Jų bus apie 8. štai 
jie:

."1. Bendrųjų reikalų skyrius 
(Lietuvos politinė ateitis.)

”2. Tremtinių ir belaisvių 
skyrius.

"3. Administracijos skyrius, 
kurio žinioje bus evakuotosios 
iš Lietuvos administracijos į- 
staigos.

"4. švietimo skyrius. Jo ži
nioje bus išvežtosios iš Lietu
vos mokyklos, ir grąžinimas 
atgal.

KAPSUKO PAAIŠKINI
MAS APIE PAĖMIMĄ 
CENTRO KOMITETO.
"Laisvė” perspausdino iš 

’Tiesos” paties Kapsuko 
paaiškinimą apie paėmimą 
Centro Komiteto. Iš to pa
aiškinimo pasirodo, kad 
Centro Komitetas pats buvo 
pradėjęs jau savo darbą 

I likviduoti, nes tremtiniai juo 
nebepasitikėjo.

Kapsukas rašo taip:
"Kartu su L. Požėla ir V. 

Bielskiu aš atvykau gruodžio 7 
d. vakare i Voronežą, kaipo 
Lietuvių Likvidacinės ir Or
ganizacinės Komisijos delega
tas, senajam lietuvių Centro 
Komitetui likviduoti. Centro 
Komitetas jau buvo pradėjęs 
likviduoti savo reikalus: lap
kričio 14 d. C. K. išsiuntinėjo 
visiems skyriams ir įgalioti
niams aplinkrašti, kuriame 
tarp kita ko yra pasakyta: 'Iš
gauti pinigų greitu laiku nėra 
jokios vilties. Centro Kom., gi
liai apsvarstęs dalykų stovį, 
nutarė kreiptis į savo skyrius 
ir įgaliotinius, prašydamas jų 
tuojaus, neatidėliojant, apsvar
stytų visuotinuose susirinki
muose apie likvidavimą dalimi 
vietos Įstaigų.’

"Pačiam Voroneže buvo tie
siog kalbama, kad likvidacinės 
komisijos nariai atvažiuoja tik 
uždaryt įvairias C. K. įstaigas. 
Užtat ne vienas nustebo, kuo
met išgirdo iš musų, jog vi
siškai nepamanoma uždaryt 
tremtinių įstaigų, o tik pasta
tyt jas kitokiais pamatais. Nu
džiugo tremtiniai, gavę žinių, 
jog dabartinė darbininkų ir 
vargingųjų valstiečių valdžia 
anaiptol nemano pamesti trem
tinių be jokios pagelbos; links
mai priėmė jie antrojo tremti
nių suvažiavimo nutarimus. 
Purtosi tik viena, kita, klerika
lų apjakinta moterėlė. Centro 
gi Komitetas, išklausęs musų 
delegacijos pranešimo, pama
tė, kad jo dienos jau pabaigtos, 
ir gruodžio 9 d. įteikė mums 
tokią rezoliuciją.”

Toliau seka Yčo, kun. Ja- 
sienskio, Leono ir kitų Cent
ro Komiteto viršininkų re
zoliucija, kurioj jie praneša 
nutarę atiduoti visą šelpimo 
darbą Lietuvių Likvidacinei 
ir Organizacinei Komisijai.

"Tuo budu—rašo toliau Kap
sukas—visas Draugijos turtas 
perėjo į musų komisijos ran
kas. C. K. atstovų buvo mė
ginta nurodyt, jog kai-kurie 
dalykai įgyti ne už valstybės 
pinigus, o iš kitų šaltinių 
(spaustuvė, sanatorija ir tt.). 
Į tai buvo atsakyta, kad iš tų 
kitų šaltinių įplaukė tiktai 
skatikai, o iš valstybės iždo mi- 
lionai, dėlto viskas turi pereiti 
į likvidacinės komisijos ir Cen
tro Valdybos rankas.’’

Kiek tasai klerikalų komi
tetas išviso yra pinigų iš val
stybės iždo gavęs ir kiek jis 
yra jų išeikvojęs, tuo tarpu 
negalima esą sužinoti, nes 
pilnų atskaitų nesą, bet vis- 
tik kaikuriuos dalykus, o 
ypač kun. Olšausko darbe
lius, pasiseksią aikštėn iš
vilkti.

Kaip žinia, tasai Yčo ir 
kunigų valdomas Komite
tas girdavosi dideliais savo 
"švietimo” darbais tarpe ka
rės tremtinių. Bet iš Kap
suko pranešimo dabar pasi
rodo, kad tas klerikališkas 
"švietimo” darbas tai buvo 
poteriai, maldaknygių ir ka
tekizmų spausdinimas. Jis 
sako:

”Iš kultūros ir švietimo sek
cijos darbų paaiškėjo, jog la
bai didelės sumos buvo išleis
tos poteriams, katekizmams, 
maldaknygėms spausdinti, lie
tuvių dainų ir giesmių gai* 
doms, tuo tarpu mokslo popu- 
liarizacijos senosios dvasios 
sekcijos su p. Kl. Skabeika 
priešaky buvo visiškai atmes
tos. Dabartinio sekcijos sąsta
to nariai sako, jog spausdina
mos maldaknygės, kurios pa
reikalavo apie 13.000 rub» tai 
jau paskutiniai Petrapilio sek
cijos primesti jiems palaikai

(tos dvasinės knygos manoma 
parduoti kokiai n-nors vertel
gai).”
Spaustuvė, kurioj Yčas 

•spausdindavo savo partijos 
organą "Lietuvių Balsą," li
kos iš jo atimta, nes jis ją 
įsitaisęs už tuos pinigus, ku
rie buvo duodami nekentė ju- 
siems nuo karės lietuviams 
šelpti. Netik ką spaustuvė 
atimta, bet Yčas turėsiąs 
da užmokėti 5,000 rublių už 
tai, ką jis spausdinęs joje 
"Balsą.” Tiek pat turės už
mokėti Likvidacinei Komisi
jai ir Yčo sėbras Leonas, nes 
ir jo organas "Santara” bu
vęs toj spaustuvėj spausdi
namas.

SEIMAS KONFISKAVO 
DVI REZOLIUCIJI.

”Naujienos" išspausdino 
kopijas dviejų rezoliucijų, 
kurios klerikalų "visuoti
nam” seime buvo užgniauž
tos. Viena tų rezoliucijų 
protestuoja prieš "Lietu
vos katalikų bažnyčios gal
vą, vyskupą Karevičių,” ku
ris buvo nuvažiavęs Berly
nan ir prašė kaizerio vel- 
džios prijungti Lietuvą prie 
Vokietijos; kita gi pagei
dauja, kad Lietuvoj bažny
čia butų atskirta nuo valsty
bės ir, abelnai, tokios tvar
kos, kad demokratizmo 
principai butų apsaugoti.

šitas rezoliucijas seimui 
buvo padavęs Waterbury’c 
Lietuvių Laisvamanių 2-tos 
kuopos delegatas.

Mes nesistebim, kad tų re
zoliucijų nusigando kleri
kalai ; bet kogi jų nusigando 
tautininkai? Juk rezoliuci
jų komisijoj jie turėjo tiek 
pat savo atstovų, kiek ir kle
rikalai,—tai kodėl tautinin
kai turėjo klerikalams nusi
leisti, o ne klerikalai tauti- 
i inkams? Kodėl tautinin
kai nei tiek neišreikalavo 
kad tos rezoliucijos butų 
seime nors perskaitytos? 
Juk jos taip'sutinka su Šliu
po dvasia! Nejaugi Šliupo 
partija jau išsižada savo idė
jų? Nejaugi vardan "vie
nybės" ji ir Lietuvoje rem
tų klerikalų politiką?

Jeigu taip, tai kam dar 
jai vadinti save "vidurine 
srove” ir turėti neva atski
rą nuo klerikalų partiją? 
Kam apgaudinėti save ir ki
tus?

SUTARTIS KLERIKA
LAMS NIEKO NEREI

ŠKIA.
Tarp tautininkų ir kleri

kalų prasideda jau pjovy- 
nės iš tos didelės "meilės” ir 
"vienybės,” į kurią jie suėjo 
savo seime.

Tautininkai kaltina kleri
kalus sulaužyme svarbiau
sių sutarčių, kokios buvo 
tarp tų dviejų srovių pada
rytos dėl seimo tvarkos.

1. Pagal sutarties, seimą 
turėjo atidaryti vyriausis 
delegatas—inteligentas, sa
ko tautininkų ‘"Lietuva.” 
Klerikalų "Draugas” atker
ta:

”Tai netiesa. Taip buvo ma
nyta išpradžių. Galutinai Sei
mo rengimo komisija nutarė, 
kad Seimą atidarys tos komisi
jos - pirmininkas p Kaupas. 
Taip ir buvo.”

Vadinas, "Draugas” sako, 
jog "Lietuva” meluoja, sa
kydama, kad seimą turėjęs 
atidaryti inteligentas. Jis 
tvirtina, kad seimą turėjęs 
atidaryt ne inteligentas, bet 
klerikališkojo "Garso” re
daktorius, p. Kaupas.

2. Pagal sutarties, seimo 
vedėjų turėjo būti du, vie
nas tautininkas, antras kle
rikalas, sako tautininkai. 
Klerikalai ir tą sutartį su
laužę. Jie pastatę į seimo 
pirmininkus tik vieną kleri
kalą, tautininką visai atmes
dami.

3. Pagal sutarties, seimas 
turėjęs atsidaryti be pote
rių. Seimą atidarius tečiaus 
klerikalai užsispyrė pote-

riaut, sulaužydami tuo budu 
ir šitą sutartį.

Kun. Kemėšio vedamas 
"Draugas” ant to atsako:

"Sutartis atidaryti Šteiną be 
maldos, jeigu ji ir buvo daryta, 
nebuvo svarbi. Tokių vekselių 
išdavinėti musų ingaliotiniai 
neturėjo teises, nebuvo inga- 
lioti.”
Vadinas, mes, klerikalai, 

laikomės kaizerio taktikos. 
Kada savo priešininką gali 
kumščia nuveikti, tai ant su
tarčių—nusispiaut.

Toliaus klerikalų organas 
dar ve kokių "komplimen
tų” tautininkams pasako:

"Laisvamanybė—tai tikras 
vėžys tautininkų srovės. Iš vie 
nos pusės ji trukdo tos srovės 
vienybę ir stiprėjimą, iš ant
ros pusės ji pastato priešais 
tą srovę visą tikinčią Lietuvą, 
lietuvių katalikų minias.”

Tautininkai esą nerimti 
žmonės, nerimta srovė, nes 
sykį jie važiuoja į klerikalų 
seimą ir sakosi nesą priešin
gi tikėjimui, kitą sykį vė’ 
priešinasi poteriams ir nori 
būt pirmeiviais. Ir "Drau
gas” čia jiems gerai paste
bi:

"Aišku, kad rimtas žmogus, 
rimta srovė negali sėdėti ant 
dviejų kėdžių, laikyties dviejų 
pozicijų, kurios viena kitai 
griežtai priešinasi.’’

Todėl:
"pakol tautininkai šiame 

svarbiausiame klausime—at- 
sinešime link tikėjimo nenu
statys aiškios vienos pozicijos, 
ir neišdirbs vienodos taktikos, 
—patol mums sunku bus su- 
jais, kaipo su srove, rimtai 
skaityties.”

Tai taip klerikalai kalbasi 
?u tautininkais vos tik par
važiavę iš seimo. Toliaus, 
reikia tikėtis, šita "vienybė” 
tarp jų pasidarys da dides- 
nė. ________________

K| nšt bolševikų arfuis 
apie lietuviu karionę.
”Laisvas Žodis” perspaus

dino iš bolševiku organo 
"Pravdos” įdomų straipsnį 
apie lietuvių kariumenę, ku
rią lietuvių patriotai dabar 
organizuoja Rusijoj. Straip- 
mys užvardintas "Litovski- 
je Reakcioniery” (lietuvių 
reakcionieriai) ir skamba 
taip:

”Lietuvių reakcionieriai 
m pagalba Lietuvių Kari
ninkų Sąjungos ir lietuvių 
sočiai patriotų iš pat pra
džios revoliucijos pradėic 
mobilizuoti savo jėgas, kad 
išanksto prirengus dirvą sa
vo viešpatavimui Lietuvoj. 
Lietuvių kontrrevoliucionie
riai svarbiausia atkreipė do- 
mą i lietuvius kareivius. Jie 
pradėjo tverti lietuvių pul
kus, kad ateity apmalšinti 
lietuvius darbininkus ir kai
mo neturčius, jeigu šie pa
starieji pamanys eiti keliu 
savo rusų draugų. Tuo pa- 
ču laiku lietuviai reakcionie
riai laukė 'anarchijos’ Rusi
joje ir svajojo pasinaudoti 
vidujine netvarka Rusijoje 
ir prie taikos nustatymo at
plėšt vieną kitą nuo jos ga
balėlį ir prijungti prie busi
mos ’neprigulmingos’ Lie
tuvos (žinoma, netiek nepri- 
gulmingos nuo Rusijos, kiek 
nuo rusų revoliucijos).

"Ilgai lietuviai kareiviai 
priešinos įsteigimui lietu
viškų batalionų ir pulkų. Te
čiaus pastaruoju laiku Lie
tuvių Karininkų sąjunga 
pradėjo vesti gudresnę poli
tiką ir dabar jai daug len- 
griaus kvailint lietuvius ka
reivius.

"Iš vienos pusės, ji pasi
naudojo tuomi, kad lenkų 
reakcionieriams pavyko 
įtraukt į lenkų pulkus nema
žai lietuvių, kur kareiviai 
susidūrė su režimu caro lai
kų. Lietuvių Karininkų Są
junga pradėjo ’rauti’ karei
vius lietuvius iš lenku pulkų 
ir tvert iš jų lietuvių batalio

Teisybės Jieškotojų Draugi
jos Prieš Kunigiją Lietuvos 

Reikaluose.
Rezoliucija priimta viešo

se prakalbose susirinkusios 
publikos nubalsavimu 10 d. 
vasario, 1918., svetainėje J. 
A. S., Detroit, Mich.

1. Męs užreiškiam, kad 
Lietuvos reikaluose kunigi
ja neturi mums niekame 
vadovauti ; kad per jos ran
kas neturi eit jokios aukos 
tautos reikalams. Iždai ar 
tam tikri fondai irgi neturė
tų būt jos valdomi.

2. Busiančio j Laisvoj Lie
tuvoj kunigai, kaipo tam tik
ri burtų ir tamsos platinto
jai ir palaikytojai, neturėtų 
turėti sau vietų.

nus. Iš antros pusės, lietu
vių karininkų sąjungos va
dai pradėjo taikintis prie 
lietuvių kareivių, esančių 
apkasuose.

"Lietuviams kareiviams 
apkasų gyventojams buvo 
nurodyta, kad laike forma
vimo lietuvių batalionų ir 
pulkų jie bus atitraukti iš 
apkasų ir išsiųsti užpakalin 
formavimui naujų dalių.

"Daugelis lietuvių karei
vių šiame ir matė vieninte- 
ę išeiti greičiaus palikti 
frontą ir noriai užsirašyda
vo į lietuvių dalis. Kad butų 
dauginus norinčių, lietu
viams kareiviams stačiai bu
žo nurodyta, kad tie, kurie 
Įeis į lietuvių dalis, daugiau į 
apkasus negrįžš.

”Po antrai revoliucijai lie
tuviškų dalių ir jų vadų lie
tuvių karininkai sąjungos 
lalykai pradėjo keistis. 
Daugely vietų, į lietuvių ka
riumenės dalis pradėjo žiū
rėti kaip į kontr-revoliucio- 
įierius. Dalykas tame, kad 
vadai lietuvių daliai turi ar- 
.imus santikius su Duchoni
no buveine. Pastaruoju lai
ku lietuviai kontrrevoliucio
nieriai iš lietuvių karininkų 
sąjungos pasiuntė savo 'ko
misarą’ į Duchoniną, kad su 
io pagalba* mobilizuot lietu
vius karininkus. Centrali- 
niu punktu buvo pažymėtas 
Smolenskas, sulyg musų ži
nių lietuvių dalių Smolens
kan neįsileidžia. Greičiau
sia Smolenskas bijosi Įsileis
ti savo tarpan tą kontrrevo
liucinę kariumene, kurią 
lietuviai reakcionieriai mo
bilizavo su pagalba savo ge
nerolų. Reikia patėmvti, 
kad lietuviai reakcionieriai 
iš lietuvių karininkų sąjun
gos savo purvinam darbui 
nori gauti piniginę pagalbą 
ir iš Liaudies Komisarų Ta
ly bos.

"Šiomis dienomis karinin
kų sąjunga kreipėsi i liau
dies Komisarų Tarybą, pra
šydama piniginės paspirties 
50,000 rublių paleistiems ka
reiviams lietuviams. Tečiaus 
jeigu mes imsime domon,; 
kad tuo pačiu laiku ši sąjun
ga turi savo atstovą Mogi
liove prie Duchonino, tai aiš
kus bus siekimai lietuvių 
reakcionierių. Toliaus, kad 
geriau apgaut revoliucijos 
akis ir palengvinti viena- 
minčiams Duchonino per
vesti savo kariumenę i kitus 
miestus (į Smolenską ir ki
tus miestus), lietuvių komi
tetas prie Duchonino buvei
nės reikalauja, kad lietuvių 
karininkų sąjunga rficiališ- 
kai apskelbtų savo kaip ir 
neutralitetą, nes grumoją 
imtos pasekmės, kaip sako 

telegrama šio 'komisaro’. 
Lietuviai kareiviai turi pa
smerkti kontrrevoliucini 
zeikimą lietuvių karininkų 
sąjungos ir savo vadų, stu
miančių juos į kelią kontr- 
revoliucijo’S ir turi eiti ranką 
rankon su revoliucijos ka
reiviais ir darbininkais visos 
Rusijos, kadangi tik perga
lėjime rusų revoliucijos už
statas busimo išliuosarimo 
Lietuvos nuo kapitalo prie
spaudos.”

PROTESTOREZOLTOCIJl

3. Męs suprantame, kad 
kunigai yra didžiausi prie
šai apšvietos ir laisvės kiek
vienoj šalyje. (Tą liudija jų 
pačių pasielgimas.) Pakol 
despotiška Rusijos valdžia 
už šnipinėjimą ir kitokių 
bjaurių intrigų varymą tei
kė jiems garbės medalius, 
patol jie ją gyrė. Bet kada 
Rusijos valdžią paėmė į sa
vo rankas revoliucionieriai 
(bolševikai), tai kunigai su
siriesdami pradėjo piršt 
mums antrą bjaurią despo
tišką valdžią—Vokietijos 
kaizerio. Tuomi jie mums 
aiškiai pasirodė, kokiais jie 
yra liaudies geradėjais. Kuo 
visas apšviestas svietas 
bjaurisi, jie tuo didžiuojasi, 
šalin su tokiais farazėjais ir 
tamsos platintojais!

4. Mes, remdamiesi teisin
guoju doros mokslu, supran
tame, kad kunigija Laisvoj 
Lietuvoj bus visiškai nerei
kalinga. Kunigai yra vien 
tam, kad galėtų tamsy
bę ir burtus platinti. Mums- 
gi reikalingi mokytojai ir 
kelrodžiai į šviesesnę ateiti.

5. Mes suprantame, kad 
šiame 20-tam šimtmetyje 
apšviestesniems ir laisvę 
mylintiems žmonėms religi
ja nereikalinga.

6. Mes suprantame, kad 
kunigai prisidengę tautos 
reikalais, taip kaip vilkas 
aries kailiu. Taigi tie tau
tiečiai, kurie telkiasi su ku
nigija neva dėl to, kad veikt 
išvien -tautos darbą, daro* 
didžiausią klaidą. Kam yra 
nežinomi kunigijos darbai 
seniaus ir dabar?! Kas tel
kiasi su policija ir ardo vie
šus susirinkimus—ar ne ku
nigai? Kas platina vaidus, 
melagystes ir nesutikimus 
žmonijos tarpe—ar ne kuni
gai? Kada kunigai turėjo 
galę ir valdžią savose ranko
se, tai išsvajotą religiją skel
bė su pagelba torturų ir in
kviziciją. Jie dar ir šiandien 
nesigėdi skelbti per savo 
spaudą: kad visus pirmei
vius "anot švento rašto, iš
plauti paprastai reikia."

7. Męs suprantame, kad 
kunigai yra nereikalingi jo
kioms draugijoms nei orga
nizacijoms, nes kur tiktai jie 
prisideda, tenai stengiasi 
būt vadovais ir pirminin
kais, visados ir viską veda 
taip, kad tiktai jiems pel
nas iš to butų. Jeigu jie kur 
prisideda darbu ar grašiu, 
tai stengiasi pasinaudoti iš 
to dešimteriopai.

8. Męs gerai pažindami 
juos ir jų darbus, tinkamai 
jiems užtai norime ir atsily
gint Pasiųskime kunigus iš 
Lietuvos ten. kur dar jie yra 
renkalingi. Lai jie jau ne
drįsta teikt mums nors ko
kius sumanymus, kaip antai 
išpirkti Lietuvos žemę, tai
syt bankus ir atstatyt Lie
tuvą, (kurios jie niekados 
nebuvo statę). Visiems y- 
ra žinoma, kad jie yra tik 
bažnyčių statytojai. Surin
kę aukų tautos reikalams, 
jie sunaudos jas bažnyčių 
bei kaplyčių atstatymui.

9. Gelbėkime Lietuvą kaip 
įmanydami, kad musų bran
gioji Tėvynė nepatektų tųjų 
atžagareivių globon. Kuni
gai sveikus ir protingus 
žmones paverčia bepročiais. 
Kuri tik tauta ar šalis dau
giau religiška, ten žmones 
yra tamsesni ir žiauresni. 
Todėl lai bus jiems gana būt 
musų vadovais ir mokinto
jais. Nes jie per amžius 
vergė ir kankino! Jie net 
ant laužų gyvus žmones de
gino.

10. Mes manome, kad ne
atsisakys nei vienas lietu
vis nei lietuvaitė, kad pra
šalinus kunigus nuo Lietu
vos reikalų.

P. Rukavičius, pirm.
K. Rutkus, rast

J. Brokas, ižd.
P. S. Malonės ir kiti laik

raščiai atkartoti.
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BRIGHTON, MASS. 
Neleistinas darkymas sce

niško meno.
Balandžio 7 d. vakare 

Brightono Lietuvių didžioje 
svetainėje buvo vietos soci- 
listų kuopos parengtas kon
certas.

Publikos prisirinko pilna 
svetainė. Apie ketvirtdalį 
susirinkusiųjų sudarė vai
kai. Kad jaunuoliai lankosi 
j parengtus musų kultūros 
kėlimui vakarus bei kad tė
vai savo vaikus vedasi, tai 
yra pagirtina, tečiaus blo
ga, kad vaikams susirinkime 
duodama pilna laisvė ūžti, 
bėgioti ir tuo budu erzinti 
publiką, norinčią klausyti 
bei tėmyti, <ka? veikiama. 
Tą blogumą galima butų 
lengvai prašalinti pridaboji- 
mu mažų vaikų ir užlaiky
mu svetainėje tvarkos. 
Draugai brightoniečiai i 
tai turbut mažai kreipia (lo
mos. Publikos neramumas 
juk scenos veikėjams yra be
galo kenksmingu.

Negana to, kad salėje ne 
ramumas naikina visus tuos 
įspūdžius, kuriuos darc 
scenoj statomi dalykai, bet 
pas brightoniečius nuo tūlo 
laiko ir pats scenos mena 
pradedama be mielaširdys- 

Negana, kad 
1 na 

bet

tės darkyti. 1 __ ,
vaidinama neapdirbti 
minio darbo „veikalai,” 
pradedama jau lošti ir visai 
neparašytus veikalus—akto
riai patįs sau belošdami ro
les susidaro ir lošia... Ga! 
tatai ir galėtų padaryti pro
fesionalas scenos artistas, 
gal taip ir galima daryti 
komikoj išsilavinusiam ar
tistui, bet tik tų teisid ir ga
bumų brightoniečiai nepri
valėtų da sau pripažinti' 
Taip ve, ir šiuo kartu jų lo
šimas originalis veikalas 
„Lietuvių vestuvės,” buvo 
netik visais atžvilgiais origi
naliu, bet tiesiog išniekini
mu ir pažeminimu scenos 
meno. Jei draugai brighto
niečiai mano, kad sceniškoji 
satyra (pašaipa) yra dalim 
dailės, tai privalo atminti, 
kad ir satyra būna tokia tik 
tuomet, kada ji tam-tikroj 
apmąstytoj ir artistiškoj 
formoj išreikšta būna. Skys
tas visako mišinys netiktai 
kad negali žiūrėtojui paro
dyt skirtumo tarp gero ir 
blogo, bet tiesiog padaro 
blogus Įspūdžius, atstumia 
rimtesnius žmones nuo to
kios „dailės.’’ Be to, kaip mi
nėjau, brightoniečiai lošėjai 
lošdami sau sakinius patįs 
kombinuoja, roles tveria, 
nebūdami išsilavinę negali 
surišt minties savo sakinių 
su kitų sakiniais ir išeina 
apgailėtina parodija. į kurią 
bežiūrint koktu darosi.

Panašiai buvo ir su tūla 
deklamacija; deklamatorė 
pati sau eiliuoja ir sykiu de
klamuoja. visas eiliavimo 
taisykles žinantieji išsilavi
nę eilininkai retas kuris ga
li recituoti neparašytas ei
les, tai ką jau bekalbėti apie 
paprastus žmones.

Šitokių nelemtumų scenos 
dailėje draugam brighto- 
niečiams patarčiau labai ir 
labai vengti. Jų pasekmės 
neša blogą daug didesnį ne
gu tas, kad patiems tokių 
parengimų rengėjams prisi
eina išgirsti nemalonių žo
džių.

Kiti dalykėliai, kaip ve: 
dviejų mažų mergaičių dek
lamacijos, diologas „Gamta 
ir vargdienis” bei monolo
gas „Kiemsargis” buvo Įspū
dingi ir atlikta gerai.

Drgas Ncviackas, iš Wor- 
cesterio, pasakė trumpą ir 
karštą prakalbą apie kleri
kalų nešvarią politiką ir jų 
„visuotiną” seimą.

Aukų surinkta 10 dolerių. 
Šitą darbininkų žmonių

duosnumą ir rėmimą darbi
ninkiško judėjimo tad ir 
nereikia mažinti sceniškos 
dailės darkymais, bet, kaip 
tik priešingai, tą musų dailę 
daryt žmonėms vis gražesne 
ir geistinesne.

Raulinaitis. 
BRIIMIEPORT? CONN. 
Saužudystė dei girtuok

lystės.
Balandžio 2 d. tūlas M. G., 

parėjęs narųo girtas, norėjo 
avo moterį nužudyti, o pas

kui ir pats save, bet moteris 
permanius pavojų pabėgo. 
M. G. išgėrė nuodų žiur
kėm nuodyt. Nuo tų nuo
dų greit neminė; pasijutęs 
blogai, pradėjo šauktis pa
galbos. Nors ir girdėta jo 
kaukimą, neatkreipta atydos 

girto šauksmus. Jau buvo 
zėlus laikas, apie 11 valanda 
lakties, kada tūlas groser- 
linkas išgirdęs nepaprastą 
žmogaus šauksmą, įėjo stu- 
>on; radęs žmogelį pajuodu- 
į, paėmė į automobilių ii 
jreitai nuvežė i šv. Vincento 
igonbutį. Bet visgi buvo 
jervėiu.

Velionis prieš pasikesini- 
r.ą ant savo gyvasties atsi
sveikino su savo pažįsta
mais, bekeikdamas sunkų 
gyvenimą, mat dirbti neno
rėjo, girtuokliaut taipgi rei
kia pinigų, tai nuspren
dė save ir savo žmoną išva
ryti iš šio svieto.

Nelaimingoji moteriškė 
šgirdus apie vyro nusinuo- 
dijimą, nubėgo visu pirmi 
pas kunigą, kad nueitų ap
rūpinti jį sakramentais. Ku
nigas atėjo ir saužudį su pa 
’aiminimais išsiuntė į dan 
gaus karalystę. Turbut da
bar ir „Draugas” nesakys 
kad tai bedievis nusižudė.

Sodietis.
gardnfjrmass. 

Koncertas.
Balandžio 6 d. š. m., čionai 

buvo Birutės draugijos su
rengtas koncertas, suside
dantis iš dainų, monologų ii 
deklamacijų.

Publikos susirinko gani 
skaitlingai. Tečiaus rengė
jos matyt, nevisai gerai bu
vo prisirengusios. Monolo
gai ir deklamacijos išėjo ne
blogai, bet dainos nekaip.

Prakalbos.
Balandžio 7 d. buvo LSS 

89 kuopos ir tos pat „Biru 
tės” D-jos surengtos prakal 
bos. Kalbėtojas buvo „Ke
leivio” redaktorius d. Mi- 
chelsonas. Kalbėjo dvejos< 
temose, abi gerai išgvildeno 
ir įspūdingai nupiešė darbi 
ninku padėjimą ir jų judėji 
mą, vedantį prie išsiliuosavi- 
mo.

Po prakalbų girdėjosi 
žmones kalbant, kad, girdi 
tik tokios prakalbos atnešt 
žmonėms naudos. Daugiai 
tokių prakalbų.

Ten buvęs. 
chičagoTill. 

Vakarėlis.
Balandžio 7 d. čia buvo L 

S. S. 4 kuopos rūpesčiu su 
rengtas draugiškas vakarė
lis, kuriame dalyvavo dai
lus susipratusių darbininkų 
būrelis ir keli Chicagos inte
ligentai. kaip tai Grigaitis 
-Jurgelioniai, Žemaitė, Lali. 
Gugis ir kt.

Apart muzikos,deklamaci- 
jų ir mažo vaiko dainelių, 
buvo pasakyta ir eilė trum
pų prakalbėlių, iš kurių bene 
geriausia buvo drg. P. Gri 
gaičio. Vakarėlis nors ii 
liudnu momentu, vienok bu
vo linksmas ir malonus, kas 
norėjo pasišoko, kas norėję 
žaidė lietuviškas žaismes 
prie to buvo ir užkandžio. Žc 
džiu sakant, turėta daug 
smagumo už 30c.. nes tik to
kia buvo įžanga.

Atomas.

1

BROOKLYN, N. Y. 
Kraštutinybės susisiekia.
Balandžio 1 diena čionai 

buvo parengtos LSS. 19 kp. 
prakalbos. Kalbėjo d. J. Ju
kelis apie franeuzų ir Rusi
jos dabartinę revoliuciją. 
Šiuosyk draugas Jukelis už
drožė ir socialistiškiems 
laikraščiams: buk žydų 
’Forward’as,” ”New York 
Gali” ir „Laisvė,” tai tik 
biznio laikraščiai, jiems tik 
biznis rupi, bet ne darbinin
kai, ir jis tuos laikraščius 
tik tada skaito, kaip eina i 
koki susirinkimą, į kišenių i- 
sideda. Pabaigus jam kal
bėti, Z. O. Kelmelis užklau
sė, kokius mes laikraščius 
turime skaityti, jeigu visi 
tik biznio laikraščiai. Vieto
je Į klausimą atsakyti d. Ju
kelis kažin-ką pradėjo kal
bėti, bet nepasakė, kokie tie 
geri socialistų laikraščiai. 
Kas labiausia Įdomu, 
Lai tas, kad draugas Jukelis 
'abai sutiko su L. Grikštu. 
Kada Grikštas duodamas 
klausimą išvadino socialistų 
.ąjungą „supuvusia” ir „dvo 
kiančia,” musų drg. Juke- 
is su tuom sutiko ir sakė, 
kad mes jau pradedame ap
sivalyti nuo tų visų „šlykšty
bių,” kartu paminėdamas 
Grigaitį. Tai mat kaip mū
rų tie „kairieji” rūpinasi 
larbininkų judėjimo reika- 
ais: Socialistus smerkia, o 
kas juos niekina, su tais su
tinka. Kad Grigaitis yra 
daug daugiaus padaręs ge- 
•o dėl Sąjungos ir turbut 
iso socializmo, negu Juke- 

is, tai tik tokie musų drau
gai, kaip Jukelis, nemato.

Seiniškis.

val-
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PUZZLE-FIND THE SLACJAf R
Paveikslėlis parodo amerikonišką šeimyną susėdusią 

gyt pietus tą dieną, kurioje valdžios įsakoma apsieiti be kvieti-’ 
nio valgio. Tarpe tos šeimynos piešėjas prašo surasti "bailį,” 
kuris nei vienos dienos savaitėje nenori paker.tėt. Veidas pasako.

neatskiria kataliką nuo ne- 
kataliko ir vieni kitus sker- 
džiasi. Žinoma, paskui val
džia žmogžudžius suima, 
sunaikina netik tokio iš pro
to išvaryto asmens gyveni
mą, bet tautininkai da ir vi
sos šeimynos, ir ant vsos gi
minės užtraukia juodą dė
mę.

Pagalvokite, gerbiamieji, 
keno tai mokslo pasekmės? 
Ar laisvamaniški raštai pri
veda bent vieną žmogų prie 
šitokios baisios demoraliza
cijos, kaip katalikiškų musų, 
kunigų pamokslai kad pada
ro?

Žiurkiakaimio bedievis.

' so gėlių buvo nemažiau, kaip 
| už 8200.

Lydint velionį per miestą, 
visus vainikus nešė jaunos 
merginos. Laidotuvėse da- 

llyvavo daugybė ir svetim
taučių.

Velionis paliko dideliam 
nubudime senus savo tėvus, 
dvi seseris (M. Konkilaus- 

‘kienę Shenandoa’ryje ir 
Margaretą Michelsonienę 

jSo. Bostone) ir brolį clentis- 
tą, Antaną Kapočių, S. Bos- 

i tone.
V ienas draugų.

DETROIT, MICH.
„Kristaus mokslo Pasekėjų” 

darbai.
Šioji lietuvių kolonija, 

kaip ir kitos musų lietuviš
kos kolonijos, pasidalinusi Į 
dvi griežtai priešingas sro
ves. Tamsiųjų katalikių ap
gyventa aplink „lietuvišką 
bažnytėlę” miesto dalis pro
gresyvių lietuvių vadinama 
žiurkekaimiu” (dzukakai- 
nis). Tuos vargšus kunigas 
jano, saugoja juos nuo be
dievių nedorybių ir auklėja 
jų „Kristaus pasekėjų dorą” 
euria taip pasigarsina tos 
doros mokytojai Ežerskiai, 
Šmitai, Šlamai bei Maco- 
?hai. Visai tat naturalis 
dalykas, kad ir tų doros mo
kytojų mokiniai seka savo 
nokytojų pėdomis.

Štai ir čia sulaukus musų 
katalikams tos linksmos 
iems šventės—velykų, taip 
ilkoholiaus nuodais užmušė 
visokias žmogiškumo ir do
ros pajautas savyje, kad pa
skerdė rieną iš savo 
Lokį pat kataliką, 
ką Mikulskį.

Šitas kr&ugėringas, _ . 
viskas musų katalikų darbas 
jų nei kiek nesujudino. Ant- 
•ą dieną velykų katalikai 
oasigavo kitą žmogų, tik 
jau „bedievį.” Tečiaus ši- 
ą nužudyt jiems ne
pasisekė, nors ir nedaug te
reikėjo, bet visgi „bedievis” 
jvvastį išgelbėjo.

Ir kasgi paverčia šituos 
amsius musų brolius į to

kius niekšus, jeigu ne kuri
jai, tie „Kristaus mokslo pa
sekėjai?” Vietos kunigas 
verbų nedėlią savo tam
siems dzūkams įpasakojo, 
kad tokių „bedievių”, kurie 
tik skaito "Keleivį” ar kitą 
kokį darbininkišką laikraš
tį, nelaikytų pas save ma
niais, bet kuoveikiausiai 
įuo jų atsikratytų... Mat už 
'bedievio” išnaikinimą dagi 
r nuo Dievo atlaidai žada
nt Tai kaipgi griešni kata- 
ikai netrokš užsipelnyti sau 
lievų malonę. Apsvaigę nuo 
alkoholiaus jie paskui jau

tarpo
Mi-

žvė-

SHENANDOAH, PA. 
Mirė Vincentas Kapočius.

Žmogaus gyvenimas ir 
mirtis—tai didžiausia mis
terija. Šiandien žmogus 
vaikščioja linksmas ir svei
kas, o rytoj gali būt užmigęs 
ant amžių.

Taip čia atsitiko ir su 
Vincu Kapočium. Vaikinas 
buvo vos tik pražydęs, pilnas 
gyvybės ir jiegų, per Vely
kas vaikščiojo sveikas ir lin
ksminosi su draugais, o ant 
rytojaus jau nebeisvydo šio 
pasaulio. Tėvas nuėjo iš ry
to prikelti ir rado Vincą už
migusį ant-visados.

Tai buvo toks smūgis tė
vams ir draugams, kad sun
ku plunksna aprašyti. Tėvas 
apsiliejo ašaromis, motina 
apalpo ir tik pašauktas dak
taras ją atgaivino. Susirin
ko šimtai žmonių ir veik visi 
verkia.

Daktarai pripažino, kad 
jaunas Kapočius mirė nuo 
širdies paralyžiaus, ir mirė 
miegodamas. Kaip iš vaka
ro atsigulęs užmigo, taip iš 
ryto ir rado jį miegantį, tik 
jau miegantį amžinu miegu.

Velionis buvo darbštus 
vaikinas, prigulėjo prit Jau
nų Socialistų Lygos ir kito
kių pažangių organizacijų. 
Ateinantį rudenį rengėsi I 
važiuot į Bostoną mokytis.

Kad Vincas darbštus ir vi
sų mylimas vaikinas, tai ge
riausia liudija daugybė gė
lių, suneštų draugų, genčių 
ir organizacijų. Daugiau
sia domos į save kreipė gė-i 
lės supintos į pagalvį, per 
kurį ėjo pertrauktas raudo
nas retežis su užrašu: „My
limam Draugui Vincentui, 
Nuo Jaunų Socialistų Lygos 
iš Gi ra rd vi 11 e, Pa. Kitas 
pluoštas gėlių buvo su pana
šiu užrašu nuo Shenandoah- 
rio Jaunų Socialistų Lygos. 
Didžiausis vainikas buvo 
„Nuo Draugų.” Buvo tai 
supintas iš įvairių gėlių di
delis ratas, kurio kraštas 
buvo užlaužtas, kas reiškė, 
iog Vinco mirtis išlaužė jo 
draugų rately spragą. Ir 
daugiau buvo galvbė gražių 
vainikų, bet visų negi išskai
tysi. Apskaitoma, kad išvi-

FICHBURG, MASS.i
, Iš musų gyvenimo chronikos

Kovo 7 d. čia buvo LMPS. 
! kuopos parengtos prakalbos. 
Kalbėjo d. K. Žiurinskas. 
Prakalbos buvo įspūdingos, 
tik publikos susirinko ne
daug.

Kovo 21 d. čia likos areš
tuotas tūlas lietuvis su tūla 
moteria už šešto Maižiaus 
konstitucijos paragrafo lau
žymą. Mat moteries vyras 
buvo išvažiavęs kitur darbo 
jieškoti, tai svetimų mote
rų mylėtojas pasinaudoda
mas proga, bandė Įsikraus- 

1 tyt pas moterėlę per langą. 
Policistas pamatęs apie 11 
nakčia įsikraustymą per lan
gą, pasišaukė daugiau poli- 
cistų ir įsilaužė vidun, kur 
rado „plėšiką” moteries 
glėbyje.

Areštavo abudu..
Kovo 28 d. buvo areštuo

tųjų byla. Teisėjas nubau
dė Viaduką 6 mėnesiams ka
lėjimo ir neištikimą pačiulę 
pasiuntė į pataisos n<mus.

Minėtas ištvirkėlis buvo 
girtuoklis ir didžiausias so
cialistų priešas. Moteris ir
gi tokio paties plauko.

A. Bagdonas.

I
i

MONTELLO, MASS. 
Monteliečiai remia socia

listų kovą.
Balandžio 7 d. LSS. i£ kp. 

surengė prakalbas. Kalbėjo 
d. Z. Puišiutė. Kalbėtoja aiš
kino klesų kovą ir kodėl tos 
klesos yra ir šiandien užsi- 
likusios dar nuo gilios seno
vės. Baigdama savo pirmą 
dalį kalbos draugė Puišiutė 
pavarė smarkią agitaciją 
už Socialistų Partijos „One 
Million Dollar Fund.” Perė
jus kolektoriams per svetai
nę, į 15 minučių surinkta 
$72.88 minėtam fondui. Bra
vo, darbininkai!

Antroj dalyj savo kalbos 
drg. Puišiutė aiškino kaip 
susiorganizavo LMPS., kaip 
sunku buvo dirbti išpradžių, 
kada dar musų moterįs lie
tuvės buvo labai tamsios ir 
pravesti pirmą kelią reikėjo 
daug energijos ir drąsos.

Žmonių buvo susirinku
sių pilna svetainė, ir matyt, 
iš prakalbų visi buvo užga
nėdinti.

EASTON, PA. 
Moterų vakarienė.

Balandžio 6 d. čia buvo 
moterų progresisčių 14 kuo
pos surengta vakarienė.

Vakarėlio programas su
sidėjo iš monologui ir dekla
macijų.

Žmonių atsilankė daug. 
Laikas praleista gana sma
giai ir maloniai, vieniems 
bežaidžiant, kitiems besi
šnekučiuojant.

Vakarienės daugiau supa
žindina susirinkusius žmo
nes ir užmezga draugišku
me ryšius—tame ir yra jų 
(vakarienių) moralės pusės 
vertė.

LSS. 42 kuopos vakaras.
Balandžio'7 d. buvo LSS. 

42 kuopos parengtas spek
taklio vakaras. Scenoje sta
tė Vargšo veikalą „Pirmi 
Žingsniai’’ ir komediją „Me
dicinos Daktaras;’ Pirmas 
veikalas atvaidinta labai ge
rai, gi komedija nenusisekė. 
Komedijoje nei tvpai nebu
vo parinkti, nei lošėjai savo 
rolių nemokėjo suprast, ne
kalbant apie žodžių nemokė
jimą, taip kad išėjo visai 
„nei šis, nei tas.”

Be vaidinimų buvo da mo
nologų ir deklamacijų, taip 
kad programas pasidarė 
perilgas ir antgalo kad ir ge
ri dalykėliai butų, tai pa
vargusiai publikai nustoja 

vertės.
Laukta išgirsti choro dai

nų. Dainos da blogiau negu 
komedija pavyko. Geriausi 
Įspūdi padarė mažos mergai
tės Berukščiutės iš So. Beth 
lehemo deklamacija.

Publikos buvo nemažai. 
Vakarų rengėjams patarti
na visuomet prisirengt ii 
publiką patenkinti.

F. Aientovnietis.

AKRON, OHIO.
Klerikalų sorkčs ir sorkinin- 

kų spyriai.
Balandžio 7 d. šv. Petro 

parapija surengė balių • su 
programais. Statė scenoje 
kokias tai komedijas. Viena 
tų komedijų atvaizdina pa
juoką socialistams ir laik
raščiams. „Keleiviui” tų 
bloznų pliauškalų daugiau
sia kliuvo. Pertraukose kal
bėjo tūlas kunigų klapčiu
kas, gyrė katalikus ir liepė 
šalintis nuo blogų organiza
cijų ir laikraščių, bet nepa
sakė kokių. Mat bijosi įvar
dinti, kad socialistai nepa
reikalautų pri rodyt tuos 
blogumus faktais. O tas 
jiems ir yra pavojingiausia.

L. D. L. D. 49 kuopa ir S 
L. A. 198 kuopa rengia di
deles prakalbas ant 21 d 
balandžio. Kalbės drg. J. 
Gubavičia iš Clevelando, ir 
drg. Keršėnas iš Ada, O, u- 
niversiteto studentas. Ne
praleiskite progos, bukite vi
si su klausimais.

Darbininkas.

te, kad parengtan darbinin
kiškos laisvės gynimo nau
dai vakaran neatsilankėte 
tik todėl, kad be naudos jį 
praleidote kur kitur, tai gė
dos raudonis turi apliet 
jums veidą. Šitaip neprivalo 
būti. Socialistas.

SAINT CLAIR, PA. 
LDLD. 76 kuopos 

vakarėlis.
Balandžio 1 d. čionai buvo 

LDLD. 76 kuopos surengtas 
vakarėlis. Atvaidinta kome
dija „Nedašuptas.” Veikalo 
artistai savo užduotis atliko 
pagirtinai; kaipo nuo ang- 
lekasių geresnio atvaidini- 
mo negalima ir reikalauti.

Be teatro buvo da ir mo
nologų. Antgalo buvo šo
kiai ir balius.

Vakaro visas pelnas ski
riamas LDLD. 76 Įkurtam 
knygynui.

Pelno tečiaus nedaug te
lieka, nes vietos žmonės 
darbininkai da visgi labai 
tamsus ir kultūros reikalai 
jiems da mažai terūpi. Pa
rengtan vakaran atsilankė 
nedaug žmonių, tečiaus tą 
pati vakarą karčemos buvo 
grūste prisigrūdusios tų 
musų brolių vargšų, ką savo 
sunkiai uždirbtus skatikus 
barsto savęs žudymui alko- 
holiaus nuodais. Juodajai 
Romos armijai smagu žiūrė
ti. kaip žmonės naikina sa
vo protą, nes mat iš to jai 
yra didelė nauda.* Tamsus, 
apsvaigintas asmuo nesibi
jo grieko, o už griekus pas
kui kunigui reikia gausiai 
mokėti, dėlto grašgaudžiai- 
tėveliai taip uoliai žmones 
nuo apšvietos draudžia; 
dėlto jie taip juodašimtiš
kai kursto savo aptemdin
tus žmones prieš visokį su
sipratusių darbininkų ap
švietos darbą. Vienok nors 
ir sunku pirmus ledus lauž
ti, tečiaus susipratę musų 
broliai nenusimena ir ran
kų nenuleizdami veikia ir 
veiks patol, pakol netruks 
tie sunkus vergijos pančiai.

J. Mikalauskas.

■

NORWOOD, MASS. 
Musų draugų apsileidimas.

Balandžio 6 d. LMPS. 44 
kuopa statė scenoje du vei
kalu: Br. Vargšo 3 aktų 
drama „Žmonės” ir komedi
ją „O. S. S.”

Vakaras buvo parengtas 
L. S. Sąjungos apsigynimo 
naudai. Vakaras, kurio pel
nas skiriamas tam begalo 
svarbiam visų darbo žmonių 
reikalui, čionai buvo pirmie
na. Visgi šito svarbaus rei
kalo rėmėjų čionai pasirodė 
nedaug. Kas indomiausia, 
tai tas. kad LSS. vietinė kuo
pa turi virš 8<» narių o iš 
tų kas-žin ar bent trečia da
lis atsilankė.Kodėl taip yra? 
Nesusipratusiems darbinin
kams už šitokio svarbaus 
reikalo nerėmimą galima 
atleisti. l>et socialistams są- 
jungiečiams, tai labai-labai 
papeiktina. Jeigu jus, 

H. K. Mažiukas, di •augai, rimtai pamąstysi-

AMERIKOS LIETU
VIAMS LAISVAMA

NIAMS.
Ar nelaikąs butų Ameri

kos lietuviams laisvama
niams pagalvoti apie atnau
jinimą Lietuvių Laisvama
nių Susivienijimo?

Paskutiniame Lietuviškų 
Brostvininkų ir Maldininkų 
Seime pasirodė, jog kunigai 
organizuoja visas davatkas, 
kad ateities Lietuvą paki
šu s po savo sutona; kad val
stybė užlaikytų kunigus, mi- 
uvkus ir minvkes: kad mo
kyklose butų mokinama po
terių ir prietarų. Tas reiš
kia, kad visas kraštas butų 
pavestas Romai ir jos „kul
tūrai,” kad Lietuva butų an
tra Ispanija, Irlandija arba 
Pietinės Amerikos respub
lika.

Kad užbėgus už akių or
ganizuotai Romos politikai, 
reikia pradėti veikti organi
zuotai laisvamanijai. Mes 
turime laisvamanių kuopų 
Chicagoje, Detroite ir Wa- 
terburv. Kituose miestuose 
turi tuojaus pradėti kuopos 
tvertis; kada bus nors 10 
kuopų, turėsime sušaukti 
Steigiamąjį Susivažiavimą 
ir padėti galingai anti-ro- 
miškai organizacijai pama
tus, inkorporuoti ją, išdirb
ti jai taisykles ir pradėti ko
vą su klerikalizmu.

„Kardas” noriai apsiims 
laikinai patarnauti organu, 
kol organizacija galutinai 
nesusitvarkys.

Savo nuomones malonėki
te siųsti „Kardo” redakci- 
iai, kuri patalpins jas se
kančiame „Kardo” numerv.

„Kardo” Redakcija, ‘ 
253 Broadway, 
So. Boston, Mass.
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Žmogus ar masina
Taip, beabejonės, gauna. 
Bet ar gali žmogus neat- 
bukt, atlikdamas dieną iš 
dienos, metai į metus ketu- 
ris-kartus didesnį, visai me
chanišką darbą prie aštrios 
nuolatinės, galima pasakyti 
—katorginės priežiūros? 
Nėra ir kalbos, kad jis turi 
likti bukapročiu, kaip tai bu
vo su labiau specializuotais 
darbininkai senesnių manu
faktūrų. Kaip jie, taip ir 
jis persidirba į tikrą mašiną. 
Ir jei teisybę pasakoja Tei- 
loras, jog kada jo sistema 
sutvirtėjo, tai įvyksta pilna, 
nesulaužoma sutartis tarp 
darbininkų ir šeimininkų, 
pilnas darbininkų užsiganė- 
dijimas savo padėjimu,—tai 
argi tat ne tikras tos buka
protystės prirodymas? Ar 
protaujanti esybė tas, ką 
net nesupranta reikalų skir
tumo?

Bet, gali būt, visuomenei 
visai nesvarbu, jei darbinin
kai bukapročiais lieka? Kad 
tik jie keturis kartus dau- 

• giau dirbtų—nuo kiekvie
no visuomenė gaus keturis 
kartus daugiau darbo, kas 
naudinga išdirbimui. Pir
mučiausiai, net ir tai dar 
nežinoma ištikrųjų. Prie a- 
pibukinančio įtempimo dar
bininkas turi prieš laiką iš
sieikvoti, ir tas reiškia, ne
suspės duoti taip daug dar
bo. Teilorui su jo akcionie- 
rišką visuomene tat vis vien, 
—išsieikvojusią žmonišką
mašiną išmes ir pakeis nau
ja. Bet visos visuomenės 
besiplėtojimui visai nenau
dinga taip deginti jo darbi
ninkišką pajiegą. Antra, la
bai klysta tie, kurie mano, 
kad darbininko apsihukini- 
mas kenkia vien jam. Jis 
prieštarauja mašininio iš
dirbinio reikalavimams. Ma
sinimui išdirbimui neatbū
tina inteligentiška darbinin
kiška pajiega, darbininkas 
protaujantis, sumanus, su
sipratęs ; priešingai prie ma
žiausio mašinos veikimo su- 
sitrukdymo gausis mašinos 
ir medegos susidarkymas 
arba net ir pačių darbinin
kų žuvimas. Pas mus Rusi
joj mašinų įvedimas, ypač 
kaimo ukėj, ilgai kliudėsi 
žemu proto sugebėjimu pas 
gyventojų daugumą.2) Bū
davo, kad dvarininkas išra
šo gerą ir brangią mašiną, 
o kelioms dienoms praslin
kus ji jau netikus, bernai 
sužeisti; ir pradėk viską iš- 
naujo.

Prie masino? reikalingas 
tam tikras žmogus, o ne Tei
loro gyva mašina. Vokieti
joj net ekonomistai, nepri- 
jaučian tieji proletariatui, 
pripažįsta, jog visasvietinėj 
konkurencijoj su kitomis 
šalimis Vokietija už milži
nišką laimėjimo dalį dėkin
ga savo darbininkų inteli
gentiškumui, labiausiai su
sipratusių pasaulyje. Dar
bininko inteligentiškumas 
musu laikuose—brangiau
sia išdirbimo pajiega, ardy
ti ją—tai reiškia, nešti ša 
liai didelę ekonomišką blė- 
dį.3)

Kitas dalykas—palengvi-

2) Tas pat buvo matoma ir Lie
tuvoj. Z A.
*) čia A. Bogdanovas labiau rū
pinosi visuomenės reikalais, ir 
taip užmiršta darbininkus. Bro
šiūrą parašytą darbininkams, o 
ne "visuomenei”, o per tai la
biau reikėjo atkreipti atydą j 
tai, kiek neša Teiloro sistema 
blėdies darbininkams. Nors prie 
Teiloro sistemos darbininkų al
gos ir kyla, bet pats darbininkas 
labai greit išsieikvoja* ir, paga
liau s, visai be darbo palieka. Tai 
darbininkų klesai labai svarbus 
dalykas. Labai svarbi ir darbi
ninkų bukaprotystė, ką smarkiai 
silpnina darbininkų klesos j jė
gas.—Z. A.

nimas ir paprastinimas dar
bo budo, t. y. jo našumo pa
kėlimas. Bet jis, kaip mes 
matėme, teilorizme užima 
antraeilę vietą. Ir net te
nai randasi viena pusė, ką 
rodo darbo našumo puolimą. 
Tai tas, kad ”sistema” rei
kalauja didelio skaitliaus 
"chronometrų” ir kitų pri
žiūrėtojų. Pats Teiloras 
pripažįsta, jog metalurgi- 
nėse dirbtuvėse prie senos 
tvarkos vienas tarnautojas 
kaipo prižiūrėtojas skaitėsi 
ant 8-12 darbininkų, o prie 
naujos—1 ant 3. Bet tai, 
sako jis, gerai tiems, kad 
atidengia unavingiems dar
bininkams viltį pakelti laip
sniu augščiau.—Nepaisant 
i tą nuraminimą, beabejo
nės, atliekamų prižiūrėtojų 
darbas ištikrųjų nenašus. 
Prieg to, jis toks pat apibu- 
kinantis. beprotingas, Kaip 
ir darbas darbininkų-maši- 
nų.

Abtlnai, tei’orizmas daug 
daugiau turi savyje tobulų 
išnaudojimo būdų, negu pa- 
rintų išdirbimo būdų

Nestebėtina, jog jis plati
nasi, ners ir ne ‘a.p 
Arr (-rike? anot v o 
raščio "Plienas ir Geležis, 
l> apima daugiau 50 tūks
tančių darbininkų. Jis jau 
iššaukė kovą prieš ' save 
Francuzijoj, Vokietijoj; 
lenda ir pas mus, į Rusiją 
(pav., Petrograde dirbtu

vėse Semenovo, Odesoj dirb
tuvėse Bellino-Tendricho ir 
kaikuriose kitose).

Kokia-gi abelna Teiloro 
sistemos reikšmė? Kaip ka
daise manufaktūrinis darbo 
pasidalinimas, ji perdirba 
darbininką Į mašiną, ir pa
našiu bud u ji prirengia to
limesnį perėjimą prie maši
nų, tik vis tai mažesniuose 
rėmuose. Ji ir platintis gali, 
žinoma, vien tokiose išdir
bimo šakose, kur dar daug 
vartojama visai mechaniš
ko rankų darbo.

Darbininkai negali atsi
sakyti nuo tų dalinių dąr- 
bo priemonių pagerinimų ir 
paprastinimų, kuriuos kai- 
kuriuose atsitikimuose duos 
darbo ištyrinėjimas Teiloro 
budu. Bet su drasku.olišku 
savo gyvos darbininkiškus 
spėkos suvartojimu darbi
ninkai negali sutikti.

Kaip tai atlikti? Prisiei
na turėti omenyje, jog be
galinis darbo Įtempimas čia 
gaunamas su permainų pa
galba užmokesnių už darbą: 
premijos už darbo greitu
mą ir smarkus sumažėjimas 
užmokesnio už darbo skait
lių. Ve kur dalyko šaknis, 
ir ve su kuo negalima su
tikti.

Juo solidariškiau ir pa- 
^ekmingiau mokės darbi
ninkui užstoti save prieš 
pabloginimus užmokesnių 
jž darbą, tuo mažiau blėdies 
bus jiems ir išdirbimui nuo 
Teiloro sistemos.

Tiesa, tuo greičiau bus 
tuomet Įvedamos naujos ma
šinos, nes tai pasirodys pa
rankiau kapitalistams, jei 
nepanorės darbininkai likti 
gyvomis mašinomis. Nau
jas mašinas, kaip ir visados, 
neš laikinę bedarbę ir ken
tėjimus darbininkų klesos 
daliai. Bet kaip ne sunki ir 
ši bedarbė—ji daug mažiau 
blėdinga, kaip toji, kuri su
sitveria žiauriu dresiravi
mu ir suvartojamu darbi
ninkų spėkų eikvojimu. 
Kiekvienas žingsnis pirmyn 
mašininiame dirbime kelia 
visuomenę ant augštesnio- 
įo laipsnio, mašina ir artina 
ją prie geresnės ateities.

» ♦ ♦

Tuom ir užsibaigia A. 
Bogdanovo raštas.

Skaitytojai veikiausiai 
patėmijo, jog Teiloro siste-

greit
•sko .aik-V
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taujančioji klesa. Milžiniškos armijos ir 
laivynai, kurie šiandien yra statomi kovai 
už mažėjančias pasaulio rinkas, tuomet bu
tų naudojami palaikymui darbininkų prie
spaudos. Atsirastų, beabejonės, militaris- 
tų luomą. Ji butų valstybės užlaikoma ir 
sunaudotų dalį pertekliaus.

Taigi, jeigu darbininkų klesa nepajieg- 
tų nuversti kapitalistų klesą, jeigu dabar
tinėj kiesų kovoj kapitalistai laimėtų, tai po 
dabartinės systemos galėtų užviešpatauti 
militarinis despotizmas.

Jei darbininkų klesa laimės.
Kiekvienoj buvusioj ikišiol revoliucijoj 

viršų imdavo vis revoliucinė klesa, kuri ge
riau mokėjo pritaikyt visuomenės systemą 
prie naujų išdirbystės sąlygų. Dabartinėj gi 
revoliucijoj revoliucinė klesa yra darbinin
kų klesa.

Jei darbininkų klesa laimės kovą, tai 
kokia visuomenės systema užims dabartinio j 
kapitalizmo vietą?

Prieš feodalizmo puolimą kapitalistinės 
systemos užmazgą galima buvo patėmyt jau 
feodalinėj valstybėj. Buržuazija—revo
liucinė tuome; klesa—vykino jau fabrikų 
systemą ir alginį darbą, kas buvo jau pra
džia dabartinės kapitalistinės systemos. Ar 
galima tad pastebėti kokį nors busimos sys
temos branduolį dabartinės revoliucinės kle
sos judėjime? Taip. Gerai prisižiūrėję mes 
matom, kad revoliucinė klesa jau siuva 
naujas drapanas visuomenei, kad galima 
butų ją tuojaus apvilkti, kuomet iš dabarti
nio savo aprėdalo ji visai išaugs.

Kapitalizmo pradžioje darbininkai ne
turėjo jokios organizacijos savo varžyti
nėms dėl darbo mažinti. Darbininkas 
tuomet kiekvienas žiūrėdavo tik savęs ir 
kur tik buvo proga, tenai jis naudojosi iš ki
to darbininko. Vienybės tarp darbininkų 
nebuvo ir jie tuomet visai neturėjo balso 
nustatyme darbo sąlygų, kuriose jie turėda
vo dirbti. Niekas neturėjo teisės kištis į 
tai, kaip kapitalistas vesdavo savo dirbtuvę. 
Jeigu jisai išnaudojo ir plėšė tenai darbinin
kus, tai buvo jo dalykas, nes savo fabrikoj 
jis gali daryt kaip jam patinka.

Tai toks buvo kapitalizmas, pakol ne
buvo užsimezgęs jame busimos tvarkos em- 
brijonas. 1 
suprato, 1 
būvį. jeigu savo darbo šakoj jie su
siorganizuotų ir liautų varžytis už darbą, 
siūlydamiesi vienas už kitą pigiau dirbt. 
Ir taip 1830 metais gimė pirmutinė darbi-j 
ninku unija. Fabrikantas net apkvaito iš' 
piktumo. Kaip tie žmonės gali drįsti pasa
kyt jam, kokias jis turi mokėt alga* arba 
kaip vesti fabriką? Juk tai buvo jo fabriką, 
o šalies konstitucija pripažįsta žmogui teisę 
tvarkyti savo savastį kaip jam patinka. 
Darbininkai buvo areštuoti, nugabenti teis
man, apkaltinti ”kriminališkoj konspiraci
joj pakelti algas” ir nubausti.

šita pirmutinė unija buvo busimos vi
suomenės systemos užmazga. Kokia gi so- 
cialę tendenciją pirmutinė darbininkų uni
ja įvedė? Visų pirma, ji įvedė darbininkuo
se tendenciją vienytis kovai už geresnį būvį. 
Paskui, ji įvedė darbininkuose tendenciją 
reikalauti sau balso pramonės vedime.

• Kas sykis darbininkai vis daugiau or
ganizavosi. kad geriau gynus savo reikalus. 
Kas sykis jie vis daugiau reikalavo balso 
industrijos vedime. Ir šiandien jau visur

T 
J 

pripažinta, kad darbininkai turi teisę kal
bėti apie darbo sąlygas, kuriose jiems pri
sieina dirbti.

Ir taip nuolatos auga darbininkų unijos 
kovai su viešpataujančia klesa. Tas judėji
mas prieis prie to, kad visos unijos susivie
nys į vieną milžinišką darbininkų uniją.

Kuomet darbininkai bus taip susiorga
nizavę, jie supras savo galybę ir pradės rei
kalauti vis daugiau ir daugiau balso pramo
nės vedime. Galų-gale jie paims visą išdir- 
bystę į savo rankas. Darbininkai turi tokią 
pat teisę valdyti industriją, kurioj jie dirba, 
kaip jie luri teisę valdyti šalį, kurioje jie 
gyvena. Musų protėviai (amerikonai) iš
kovojo politinę demokratiją iš tokios žmo
nių klesos (anglų valdžios), kuriai rodėsi, 
kad ji nuo paties Dievo turėjo teisę valdyti 

i kitus. Darbininkai šiandien kovoja, kad iš- 
I plėšus ekonominę demokratiją iš tokios kle- 
į sos, kuri taip pat mano viešpataujanti sulyg 
i Dievo suteiktos jai teisės.

Nuolatos augantis darbininkų bendravi
masis pasibaigs tiktai tuomet, kuomet darbi
ninkai susivienys pramonės nuosavybėj. Au
gantis darbininkų reikalavimas balso pra
monės vedime galės pasibaigti tiktai tuomet, 
kuomet darbininkai įgys pilną to pramonės 
kontrolę, L y. industrinėj demokratijoj. Tai
gi dabartiniam darbininkų klesos judėjime 
galima jau pastebėti busimos visuomenės 
systemos branduolį. Tas pramonės unijų ki
limas, tai busimosios pramonės valdžios už
mazga. šita užmazga vystisis dabartinės 
systemos lukšte patof pakol to lukšto sienos 
jai vystytis leis. Kuomet tolimesnis augi
mas pasidarys jau nebegalimas, lukštas tuo
met truks ir prasidės nauja visuomenės pro
greso gadynė.

Klesoms išnykus, turės išnykti ir dabarti
nė politinė valstybė, kuri tik dėl kiesų kovos 
buvo susidariusi. Jos vietą užims pramonės 
valstybė. Kuomet revoliucinis proletaria
tas paims politinę valstybę i savo rankas ir 
panaudos ją buožės vietoje kapitalistų kle
sai nuversti, tai tuomet ta politinė valstybė 
bus jau atlikus paskutinę savo istorinę misi
ją. Pradėjus draugijai taikytis prie koope
racijos, teismai, policija, kariumenė, parlia- 
mentai ir kalėjimai pasidarys nebereikalin
gi dalykai ir po valiai turės išnykti. A’tei- 

Bet laikui bėgant darbininkai ties valdžia bus ne politinė, o industrinė val- 
kad jie galėtų pagerinti savojdžia. Tai yra valdžia, kuri ne žmones val- 
— ----- j—:.i—• «-----! dyg” 0 dalykus tvarkys.

Kokia bus industrinės valdžios forma, 
tai tą parodo jau pramonės junija. Vietoj 
kongreiso, kuriame šiandien žmonės yra at
stovaujami sulyg teritorialių padalinimų ir 
kuris visą laiką praleidžia darydamas Įsta
tymus žmonių gyvenimui reguliuoti, ateity
je bus kongresas, kur darbininkai bus at
stovaujami sulyg išdirbystės. Vyriausia to 
kongreso užduotis bus reguliuoti produktų 
išdirbimą taip, kad tas išdirbimas butų at
sakantis produktų suvartojimui.

Visos šalies darbininkų reikalai bus 
vienodi, bet ypatingos sąlygos kiekvienoj 
industrijoj reikalaus, kad kiekvienos indus
trijos darbininkai turėtų centralėj valdžioj 
savo atstovus.

Dabartinė kapitalistų systema užleis 
savo vietą pramonės respublikai, kur pačių 
darbininkų bus suvartojama viskas, ką jie 
padaro, ir perteklių užsienio rinkoms nebus. 
Tokiu budu visuomenė vėl prisitaikys prie 
naujų išdirbystės būdų ir naujų gyvenimo 
sąlygą.

I

ma platinasi tenai, kur dar 
užsiliko rankų darbas (na
mų. statymas, sunkenybių 
dlnojimas, sortiravimas ir 
tt) Rankų darbui sunku 
varžytis su mašinų darbu. 
Vienok, varžytis prisieina. 
Ir ve, kapitalistams ir jų 
agentams (inžinieriams) 
mpi kuo daugiau išspausti 
pajiegų iš darbininkų, dir
bančių ne prie mašinų. Ir 
taip, šios varžytinės ir pa
gimdė Teiloro sistemą,kaipo 
dalyką pilnai naturališką 
Kadangi ši sistema labai 
blėdinga darbininkams, tai 
darbininkai ir turi pradėti 
aštrią kovą su ja. Darbinin
kai neturi paisyti j apgavin-

gą algų kėlimą. Kelis metus 
padirbsi prie didesnės al
gos, bet per sunkiai dirbda
mas greit nustosi pajiegų, ir 
visai be uždarbio pasiliksi. 
Teiloro sistema netik kelia 
bedarbių skaitlių (vieton 
120 darbininkų, reikalauja 
tik 35), bet kartu ir dirban 
čiam darbininkui grasina 
greitu pabėgimu, greitu pa
silikimu be darbo. Ir lietu
viai darbininkai, kur tik su
siduria su šia sistema turi 
pradėti 
diną.•
gautų į 
tinklis 
nios musė,~ir voras viską iš-

kovą prieš jos įve- 
Reikia būti at

sargiu, kad kas nors nepa
gautų į tinklus. Juk ir vora- 

gražus, o isipai- 
• ___ _______ • *1

čiulps: pasiliks tik sausa o- 
dutė. Tokius gi tinklus-vor- 
tinklius mėto-taiso kapita
listų agentai, dumdami dar
bininkų galvas kapitalistų 
geradėjistėmis, gerais už
darbiais, algų kėlimu už mo
kėjimą taupyti ir tt. Tai vis 
tinklai-vortinkliai, kad dar
bininkus sugauti, ir iščiul
pus juos—laukan išmesti.

Kapitalistai ne darbininkų 
geradėjai, bet jų išnaudoto
jai. Ir jei kapitalistas pra
deda strapaliuoti apie darbi
ninką,—tai žinok, jog jis 
negerą mano. Žiūrėk tuomet 
į visas puses: pražiopsosi— 
pražūsi. Z. A.

t

P—_
Tūli "filozofai" pabrtežia, 

kad religija yra būtinas ele
mentas žmogaus gyvenime; 
kad etiką (dorą) galima iš- 
vystyt asmenyi tik metafizi
kos pagalba; kad idealizmas 
galimas tik pas tikinčiuo
sius, o materializmas gali 
rasti pripažinimą pas tuos, 
kuriems nieko nėra švento 
ir neteisingo,jei tik patenki
na jų sensualius norus.Tokie 
"filozofai" paprastai mėgsta 
aiškinti, kad. materializmas 
priešingas. "įgimtai žmogu
je metafizikai." Kad tokia 
pasaka yra klaidinga, tai 
jau parodo tas aiškus fak
tas, jog materializmas pats 
yra aprvbuotas metafizikos 
pavidalas,nekalbant apie tai, 
kad metafizika dažnai gali 
būti ir tuo ir kitu kuo.

Materializmas nepasiten
kina vien matomų, apčiuo
piamų ir prirodomų faktų 
konstatavimu, bet klausia: 
kas yra materija,—visi tie 
matomi, girdžiami, apčiuo
piami, užuodžiami daiktai? 
Kas tos mintys, jausmai, no
rai, kurių procesas atsibuna 
numyse? Kas tie apsireiš
kimai, kurie sudaro naturo- 
!ogijos ir psychologijos ob
jektą ;kas apsireiškia juose? 
Kas yra daiktų esmė? Kokia 
vra pasaulio pradžia ir liki
mas? Ar egzistuoja ir kaip 
egzistuoja siela (dusia) ir 
Dievas? Visi šitie klausimai 
kaip tik ir sudaro metafizi
kos turini, gi materializmas 
riša tuos klausimus ir duoda 
į juos aprybotą atsakymą.

Materializmo i minėtus 
klausimus atsakymo bran
duolys ve koks: visata susi
deda iš atomų, turinčių Įvai
rią formą ir didumą, ir tuš
čios erdvės. Atomų egzista
vimui nėra pradžios, r.egal 
būt ir pabaigos. Be atomų 
ir tuštumos nėra tokios vie
los. Atomų uždavinius am
žinas judėjimas: jie visuo
met patįs savaimi juda ir 
savo neapsistojančiame vir
pėjime susitelkę ir susipla
kę i krūvas sudaro atskirus 
daigtus ir nesuskaitytus pa
saulius. Taigi ir siela (du- 
na) negali būt niekas kitas, 
kaip tik tos počios materijos 
judėjimo funkcija. Atomų 
judėjimas remiasi neatmai
nomais dėsniais, dėlto visa 
tai, kas buvo, vra ar bus vra 
vaisius ar padaras šito ne- 
atmainingo atomų judėjimo. 
Joks apsireiškimas negali 
atsirasti be priežasties iš 
nieko, kaip negali būt prie
žasties be pasekmės ir atbu- 
ai. Priepuolarnai nieks at
prasti negali—tai materia- 
’istų išvada. Materializmas 
pasmerkia tik tikslą, kokiu 
•deaiistai aiškina ir nori kad 
taip butų aiškinami gamtos 
apsireiškimai, arba procesai. 
Suivg materialistų, ne tiks- 
ingumas, tik priežastingu
mas viešpatauja; apsireiški
mai tarnauja ne tikslui, tik 
dldo priežasties veikmę. Vi
satos harmonija, tvarka, at
sirado dėl ’outynybės iš pačių 
atomų ypatybių, o ne dėl su- 
žinios valios kokios nors 
protingos esybės, esančios 
virš begalinės pasaulių visa
tos ir toje visatoje vvkdan- 
čios savo tikslus. Pasaulio 
organizmai ir sąmonė kilę iš 
evoliucijos veikimo amžinų 
Įstatymų priežasties; nėra 
visatoje nei menkiausio ap
sireiškimo, kuris nebūtų ne- ! 
atskirtinu priežastingo pro
ceso sąryšio nariu. Dėlei ši
tos nriežastingos būtinybės 
principo materializmas at- : 
neta tikėjimą i stebuklus, 1 

i kurie esą nriepuolamais ap- i 
sireiškimais, laužančiais j
gamtinės tvarkos įstatv-'esybes patįs pripažįsta 
mus: nepripažįsta jokių kiši- *tik priemone "žmonėms 
muši ar intakų viršgamtinių. valdyti" (vergijai palaiky- 
esybių Į pasaulių visatos me-,ti), tai ar religija yra buti- 
chanizmą, nes randa visų numu? J. B. S.

, apsireiškimų priežastimi tik 
materiją.

Gamtos mokslas griežtai 
• atmeta teologišką gamtos 

procesų aiškinimą. Didžiau- 
; si musų gadynės mokslinin

kai ir filozofai pripažįsta 
mechanizmu tik gamtą arba 

, moksliško aiškinimo princi
pu tik mechanikinę priežas
tį.*

Jei materija (jos atomų 
j’udėjimas) pagamina prie
žastį, o priežastis pasekmę, 

pasekmė gimdo priežastį 
ir tt.. sudarant gamtos me
chanizmą,tai materializmas 
ir žmogaus sielą, ar dvasią, 
negal pripažint atskira nuo 
to mechanizmo kokia tai da
lele 
vien tik matymo, girdėjimo, 
supratimo, jautimo—vienu 
žodžiu sąmonės pasekme ar 
produktu. Jeigu siela yra 
materijos (smegenų atomų) 
veikme, tai siela-protas yra 
materija ir kaipo tokia ne
gali išeiti iš rybų gamtos, 
Jei tą tiesą pripažintume, 
sako teologai ir metafizikai, 
tai juk atimtume žmogaus 
gyvenimui tikslą. Jei neži
no ir priešginybė protui ir 
tiesai gali būti gyvenimo 
tikslu, tai kodėl juo negali 
būti žinia, jog atlyginimas 
už gerą darbą čia-jau ant 
žemės, teikia smagumą, kur 
tik tegalime jausti? Gerram, 
gyvenam ir mirštam dėlto, 
kad gamta to reikalauja, o 
ne dėlto, kad tai butų reika
linga kokiai viršgamtiškai 
ar po-gamtiškai nesamai c- 
sybei.

Kaip žmogaus dvasios 
(proto, sąmonės) negalima 
atskirti nuo materijes, kai
po *tos pačios materijos 
funkcijos (veikmės), taip 
negali būt viršgamtiška pro
to sąmonės—Dievo.
'Šių dienų gyvenimo tvar

koj, kur vieni turtus gamina 
kiti dykaudami visus paga
mintus turtus susigrobia, 
gali būt, kad be religijos pa
galbos šitokios neteisybės 
gyvavimą sunku butų * pa
laikyt. Akyvaizdoje to, tat, 
kila klausimas, ar religija y- 
ra etikos (doros ir teisybės) 
mokslu, ar tik priemone vie
nų vergijai, kitų vagystei 
palaikyti? Esamos visuome
ninių santikių tvarkos apgy
nėjai "filozofai’’ ir teologai 
U/asmerkia materializmą, 
kad jis iš žmogaus atima 
baimę. Baimė yra vergijos 
pamatu. Materializmas 
žmonijos progresą nemen
kai pastūmėjo pirmyn, ta
me jo istoriškas išteisinimas 
ir garbė. Nors ir materia
lizmas da ne į kiekvieną sto
jantį prieš mąstantį žmogų 
klausimą yra davęs savo at
saką, bet jis nieko netvirti
na pakol neįsitikino tikru
me; jis gvarantuoja moksli
nio tirinėjimo rezultatų tik
rumą, dėlto ir materializmo 
kritikai, kaip ve, garsiau
sias jų Lange, pripažinda
mas materializmą, kaipo 
tobuliausia mokslo metodą, 
užmeta bent tai, kad jis ati
ma žmogui "begriffsdich- 
tung”—vaidentuvės kreaci- 
jai laisvę. Nejaugi vaiden
tuvei maža vietos begalinėj 
pasaulių visatoj, kad būtinai 
reikalingas tos pačios, dagi 
baime sergančios, vaidentu
vės sutverto dangaus ir pra
garo, kad tose nežinės 
skradžiose mintims besibas- 
tant sarginti savo vaidentu
ve Nitzches klajojimais?

Kada patįs teologai, nega
lėdami prirodyt viršgamtiš- 
kos esybės egzistavimo gali
mumo, pasaka apie virš- 
gamtiškas ir po-gamtiškas 

i patįs 
priemone

viršgamtiška buitim,
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Kas Girdėt Lietuvoje.
Rekvizicijos ligi šiol ne

sutvarkytos ir nevisur vie
nodos. Grudų ūkininkams 
lieka gana duonai ir sėklai, 
bet konfiskuoja jiems girnas 

j ir uždaro malūnus, kad žmo- 
; nes maltųsi po priežiūra. 
Kur yra papratę namie mal
tis, labai įniršę. Iš ūkinin
kų reikalauja po 1,000 cent
nerių grudų. (Į centnerį ei
na 100 svarų-”Kel.” Red.) 

j Iš gerų žemių tai dykas ga
jas, iš smiltynų sunku išsi- 
j versti ir gyva bėda. Pieno 
reikalaujama po vieną litrą 
(kvortą) nuo karvės kasdien 
ir kiaušinių po vieną kas są- 

i vaite. Menkose musų ga
nyklose dažnai karvė nė lit
ro neduoda, o vištos ne visa
dos dedasi. Kai nėra kiau
šinių, pieno, reikia pirktis 
ir due/i ir sau nieko nebelies 
ka. Daug grudų žmonės nu
slepia ir daug taip sugadina. 
Už rekvizuotuosius daiktus 
temoka 
rosios kainos. Karvei temo- 

yJka po 70 —80 rub., 200—300

Negana to, tą pati vakarą 
kum. Kaulakis su donosčiku 
Korkum rengė savo prakal
bas. Policija dabar ir jų mi
tingą uždarė. Vadinas, kas
dami socialistams duobę, jie 
patįs jon Įdribo.

Tuo tarpu socialistams 
išėjo daug geriau, negu ga
lėjo kas nors tikėtis. Jų pu
sėj stojo net kaikurie kata
likai. Pavyzdžiui, p. J. Už
davinį?, kuris turi po No. j 
2614 E AUegheny avė. barz- - . . . .
daskutyklą ir gerai pažįsta rub. netoje. Taig1 branges- 
vietos politiką, stojo už tei-'n1^ kainų nėra. Arkliams 
sybę ir užtikrino policiją mokama po kelis Šimtus, po 
kad šitas skundas ant soči-į vis3 ir po pusant-
alistų yra neteisingas.

Kalbėtoją policiją paleido, 
tik pasekė, kad panedėlio 
rytą ateitų ant p<. “klausinė
jimo.

Vakare įvyko kitos pra
kalbos. Michelsonas čia pa
šventė visą laiką tamsiems 
kunigų darbeliams aiškinti. 
Publikoj buvo jaučiamas 
didelis pasipiktinimas judo- 
šiškais dvasiškuos pasielgi
mais, o užuojauta socialis
tams.

Ant rytojaus buvo polici
joj perklauminėjimas. Kuni
gai gėdijosi ateiti. Neparo
dė akiu ir ju advokatėlis 
šlikas. Jie paleido vieną 
Korkų. Šitas pasigailėjimo 
vertas žmogelis pradėjo pa
sakot savo „lindynių,” bet 
angliškai gerai nemokėda
mas, nusigando: liežuvis jo 
veliasi, žodžiais užspringsta 
ir maišosi. Nusibodo magi
stratui klausytis ir jis Kor
kų sustabdė, liepdamas jam 
pasakyt tiktai tą, kas buvo 
prakalbose kalbama. Nor
kus negalėjo nieko pasakyt. 
Tuomet policmanas, kuris 
buvo pasiųstas daboti susi
rinkime tvarkos, praneša 
magistrui turįs vieną inte
ligentišką liudininką, kuris 
buvęs prakalbose, gerai su
prantąs lietuvių kalbą ir ga
lįs pasakyt, kaip ištikrųjų 
buvę. Magistras liepė tą 
žmogų pašaukti.

Ateina dalius vyras ir pa
sisako savo vardą ir pavar
dę—Aleksandras 
kas. Jis 
liškai ir 
išvaizda. 
”Aš šitą

Ii

Uršins- 
gražiai kalba ang- 
turi inteligentišką 

Jis liudija taip: 
kalbėtoją pama

čiau vakar pirmu kartu ir 
atydžiai jo prakalbos klau
siau. Jis kalbėjo apie evoliu
ciją, kokiu budu civilizacija 
vystėsi. Prieš valdžią jis 
nepasakė nei vieno žodžio. 
Aš tunu pasakyt, kad jis 
kalbėjo gerai, šitas skun
das yra neteisingas. Jis bu
vo sutaisytas jau iškalno, 
kad suardžius prakalbas. 
Tai pavydas!’’

Taip paliudijo žmogus 
kuri pastatė pati policija. 
Skundas, žinoma, buvo at
mestas kaipo melagingas.

Tai buvo toks smūgis juo
dajai atžagareivių armijai, 
kokios ji niekad nesitikėjo. 
Sakoma, kad vienas jega- 
mastis taip šituo susikrim
tęs. kad ir pietų tą dieną 
negalėjęs valgyt.

Dabar skundiką galima 
areštuoti. Vienas policijos 
žmonių pasakė: ’Tšsiimkit 
varantą, o mes ji tuojaus 
užrakinsime.” Gali būt, kad 
jis ir bus da areštuotas už 
kreivą liudijimą. Beto, pra
kalbų rengėjai turbut skųs 
ji už padarytus nuostolius.

1-3 ir net tik-

ro. Pagalvinių imama po 5- 
10 markių, nevienodai. Kai- 
kur tuo skundžiasi, kaikur- 
ne. Labai vargina gyvento
jus uždraudimas korespon
duoti lietuviškai, nes vokiš
kai niekas nemoka. Badas 
negręsia. Sėklai kiekvienam 
žmogui palikta po 6 pudus. 
Tik šį pavasarį buvo kaikur 
didelio nepritekliaus. Betur
čiai būriais eidavo Į turtin
gesnius, siūlydami ir duoda
mi po 50 rublių vienam pū
dui. Ligų kaimuose nėra.

Didžiausia sodžių rykštė 
yra rusai pabėgėliai. Jų viso
je Lietuvoje priskaitoma i 
20.000. Jiems išgaudyti rei
kėtų nemaža kariumenės. 
Nenorėdami silpninti fron 
to, vokiečiai jų ir negaudo, 
prie miškų nė iš tolo neina 
kad ko nenušautų. Sodžiuo
se visų gyvybė ir turtas tų 
rusų pabėgėlių rankose yra. 
Ginklais ir valgio jie reika
lauja. Neduosi—žūsi; duosi 
—vėl gausi nuo vokiečių, 
kam šelpei partizanus. Ne
bėra kaip beišsisukti. Ypač 
muša seniūnus, valsčių ”po- 

jnus,” kąm jie rekvizuoja 
Į neteisybes dirba, vokiečiams 
stengias įtikti. Daug buvo 
užpuolimų Alytaus ir Kai
šiadorių apskrityse. Kaikur 
mėginama gaudyti. Jezne 
sugauta 14. Pagautus su
šaudo: bet kas slapukų ka
reivių patys pasiduoda, tuos 
tik į savo lagierius nusiga
bena.

i

kurie dabar Chicagoj tei
siami, 40 yra poetų ir rašy
tojų.

L. S. S. IV RAJONO 
MARŠRUTAS.

Kalbės drg. P. Grigaitis.
LSS. IV Rajonas surengė prakalbu 

maršrutą pamirėjimui Karo!: • Mark
so šimtmetiniui jubilėjui nuo dienos 

: jo ginimo
28 d. balandžio LSS. IV Rajono 

koncerte bus generalė trumpa prakal
ba

29 d. balandžio, vakare, kaioės 
New Yorke LSS. 52 kuopai.

30 d. balandžio, vakar*,—Jersey Ci- 
ty 59 kuopai.

1 d. gegužės, vakare--Ne\vark, N. 
T., 11 kuopai.

2 d. _ “ . ‘
U 250 kuopai.

3 d. gegužės, 
N. J.. 85 kuopai.

5 d. gegužės, 2 vai. po pietą,— Har- 
rison. N. J., 161 kuopai.

5 d. gegužės, 7 vai. vakare,—Eliza- 
beth, N. J., 147 kuopai.

6 d. gegužės, vakare.—Brooklyn, 
1N Y.. 19 kuopai.

7 d. gegužės, vakare,—Rayonne, N. 
J..—36 kuopai.

F d. gegužės, vakare, Newark, N. J.
Apie antras prakalbas bus kitas 

klausimas.
Keno nsasi reikalai su augščiaus 

paminėtomis dienomis, kreipkitės prie 
Rajono organizatoriaus šiuo antrašu: 
.1. A. Janušonis. 473 15-th avė.. Ne
bark. N. J. Telefonas: Waverly 7711.

4 d. gegužės bus draugiškas susi
rinkimas People House kambariuose 
New Yorke. Gal jvyks, o gal ne. Da 
nežinia.

Grigaitis be abejonės atsilankys ir 
į kitas kolonijas, pabaigęs IV Rajono 
maršrutų.

Kas norėtu daugiau prakalbų su- 
: rengti, kreipkitsė pas Rajono sekreto
rių “laisvės” antrašu.

j Rajono Sekretorius.

gegužės. vakare,-—Cliffside, N.

vakare,— Paterson.

MUSŲ ŽMONIŲ APNY- 
KIMAS.

Amerikos žmonių gaivu
mas vis eina žemyn. Lauke 
dirbantis žmogus ir prastai' 
maitinantis gali būt sveikas, 
bet šiandien 60% darbinin
kų turi dirbti viduje sienų, 
mažai turėdami liuosų judė
jimų ir daug sunkesnį mais
tą vartoja. Kad būti pilnai 
sveiku, privalote pagelbėt 
savo skilviui ir viduriam iš
skirti iš kraujo nuodingas 
substancijas ir pavojingas 
bakterijas. Trinerio Ame
rikoniškas Kartaus Vyno 
Elixeris yra gyduolė, sudė
ta iš karčių žolynų, šaknų 
ir žievių geriausių gydan
čių ypatybių, išvalo skilvi, 
užlaiko ji tyrume, pagelbsti 
virškinime maisto, ir atgai
vina sveiką apetitą. Išgerk 
jo ir prašalink užkietėjimą, 
nevirškinimą, galvos skau
dėjimą, nerviškumą, abelną 
apsilpnėjimą ir tt. Kaina 
aptiekose $1.10. Neužmiršk, 
kad Trinerio Linimentas y- 
ra tikras vaistas nuo reu
matizmo, neuralgijos, strė
nų gėlimo, nikstelėjimų, iš
tinimų, raumenų pertempi
mo, niežulių ir tt. Kaina 35 
ir 65c. aptiekose. Išsirašant 
45 ir 75c. Josehp Triner Co. 
Mfg. Chemists, 1333—1343 
So. Ashland Avė., Chicago, 
Illinois.

Pajieškau Mateušo Remeikos, Vii- Pajieškau apsivedimui merginos ai
niam gub., Trakų pav., Alitaus para- našlės nuo 28 iki 40 metų amžiaus, aš 
pijos, Stanutiškių kaimo. Gir'ėjau, esu 33 metų našlys, turiu 1 vaiku- 
gyvena So. Bostone. Meldžiu jo pa- čius, vyriausias 12 metų, jauniausia* 
ties ats;šaukti arba kas apie jį žino, 5, taipgi turiu farma. Surinkančios 
malonės pranešti. _ į likt man gyvenimo drauge meldžiu

Petronė Jusienė,
355 Ferdinand str., Scranton, Pa.

atsišaukti.

Pajieškau draugų ir pažįstamų, aš 
esmi iš Braskuškio viensėdijos, Ku
piškio parap., Vilkmergės pav., Kau
no '*ub- . » .

Longinas btakėnas,
1428 E 53-rd st.,

Cleveland, Ohio.

(17)

Pajieškau pusbrolio Aleksandro 
Budrio ir S. Budrienės nuo Vadoklių 
keliatas metų atgal, gyveno Pitts- 
burghe. Meldžiu atsišaukti, nes aš 
išvažiuos'u į Campes, pirma išvažia
vimo norėčia pasimatyti.

Antanas Budris,
1331 Penn. avė., Pittsburgh, Pa.

Pajieškau pusbrolio Stanislovo 
Kimbros, iš Girkalnės parap., Rasei
nių pav., Kauno gub., gyveno Chi- 
cacoj, jo paties atsišaukti ar kas ži
no meldžiu oranešti.

M i kolas Saunorius,
4766 Melrose st., Philadelphia, Pa.

Pilot Mound,
M. Z.

Booue Co., Iowa. ■

f T’ajii škau apsivedimui merginos1 
ar >?. i r.flės ne jaunesnės 22 metų, 
." l anglų kalbą, aš esu 32 me-
• _• \i profesionali biznio užsiėmi
mą. Su pirmu laišku meldžiu prisius- 
i: , paveiksią. Paveikslus reika
laujant grąžinsiu.

K. Vinciutas, 
3513 Emerald avė, Chicago, II).

REIKALĄ VIMAL
REIKALINGA namams ga*padinč, 

kuri apžiūrėtų dvi mano mergaites, 
viena 8 metų, kita 12 metų, ir kartu 

! mane ir namus. Platesnių žinių mel- 
(17 džiu kreiptis.

S. Pikel,
BOK 468, Roslyn, Wa*h.

Didelis Balius
BUS SUBATOJE

20 Balandžio-April, 1918 
SAUNDERS SVETAINĖJ 
246 Esscx St., Lawrence, Mass.
Prasidės 6:-3o vai. vakare ir trauksis!

iki 12 vai. nakties.
RENGIA BIRUTĖS LMPS. 8 KP.
Kviečiame visus atsilankyt į šį pui

kų Balių, nes galėsit puikiai pasilin
ksminti lietuviška orkestrą griežš vi
sokius šokius. Pelnas bus skiriamas 
LMPS. II Rajono naudai. Svečiam bus 
parūpinta nakvynė.

{žanga 25 centai.
Kviečia KOMITETAS.

“KARDAS”
YRA TAI PUIKUS ŽURNALAS, 

piinas svarbių ir humoristiškų raštų, 
r daugybė gražių paveikslų. Dabar 

jis išeina reguliariškai kiekvieną mė
nesį, 36 puslapių, gražiai apdarytas. 
Šaunus laikraštukas; jam lygaus lie
tuviai neturi. Metams tiktai $1.00, o 
pavienis numeris 10c. Parsitraukite 
dabar Balandžio-April numerį, o ne
sigailėsite! Adresuokite taip: 
"KARDAS” 251 Broadway,

So. Boston. Mass.

Pajieškojimai
Pajieškau dėdės Krano Narmonto, 

iš Kentahčių parap., Telšių pav., Kau
no gub., pirma gyveno Chicagoje. Jo 
paties ar kas jį žino meldžiu atsi
šaukti.

Jonas Žebrauskas,
10709 So. Statė su, Chicago, III.

Pajieškau Antano Basčio, iš Mo- 
zuriškių kaimo, Gelgaudiškės parap., 
Naumiesčio pav., Suvalkų gub. Jo 
paties atsišaukti ar kas žino prašau 
pranešti.

Marcelė Markuzytė-Rntkienė
1803 Rehfro st., Springfield, 111.

Pajieškau draugo Jono Rinkuno, jis 
iš Chicagos išvažiavo į McDonald, W. 
Va., ir nuo to laiko apie jį nėra jo
sios žinios. Kas žino malonės pra
vesti.

Franas Juzėnas,
1102 E 76-th str, Cleveland, Ohio.

Pajieškau draugų Kazimiero Valai- 
kos, Juozapo Urbaševičiaus ir kitų sa
vo pažįstamų iš Joneškėlio miestelio 
meldžiu atsišaukti.

Ignas Žukauskas,
56 South st., Mahanoy City, Pa.

Pajiškau pusbrolio .Juozo Patašiaus 
iš Suvalkų gub., Sasnavos parapijos, 
Bahruliškės kaimo. Apie 18 metų .kaip 
Amerikoj. Kas ji žino ar jis pats tei
ksis atsišaukti šiuo adresu:

Marijona Ramanauskiute-
(Karpavičienė)

132 Vailey st., Dayton, Ohio.

Pajieškau pusbrolių Adomo ir Do
nato, Subačiaus parap., Kupiškio 
žals. Meldžiu atsišaukti. (17)

Stanislovas Kavarskas
298 Chestnut st, Lawrence, Mass.

Pajieškau draugo Tikero Grinevi
čiaus, iš Radviliškės parapijos, šiau- 
Iių pav., Kaur.o gub. Jis dirbo vario 
tasykloso. .Jo paties atsišaukti ar kas 

žino, meldžiu pranešti.
Justinas Pečiulis,

3629 Wal!ace st, Chicago. III.

Pajieškau giminių ir pažįstamų, aš 
esmi iš Anykščiu parap., Vilkmergės 
pav., Kauno gub. Visų mane pažįstan
čių meldžiu atsišaukti. (17)

Kazimieras Gaidamavičius,
BOK 52, Peny Harbor, Ont. Canada

Pajieškau brolio Antano Navikau- 
sko, iš Prienų parap.. Suvalkų gub., 
gyveno Shenandoah, Pa. Meldžiu jc 
paties ar žinančiųju atsišaukti.

Jurgis Navikauskas, (16)
67 So. Broadwav, Aurora, III.

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

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

Pajieškau brolio Izidoriaus Petrai- 
•io, Kauno gub-, Raseinių pav., Sara- 
oiniškių sodžiaus, rodos, gvvena Chi- 
~agoje. Jo paties atsišaukti ar kas 
žino meldžiu pranešti. (16)

Juozapas Petraitis,
BOK 258, Paulsboro. N. J.

Pajieškau brolių A. Mozūraičių ir 
r-’rano Mažeikos, Konstanto Toto
riaus, A. Remenciaus. T. Žilaičio. J 
Mozuraičio. Turiu svarbu reikalą ir 
meldžiu jų pačiu atsišaukti ar ka 
•uos žino, malones pranešti šiuo ad- 
-esu: (16)

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

Paiieškau draugo Jono Zavicko. 
'aingi Juozo Kirvaičio ir Piiaus Ja 
■aičio. visi Suvalkų gub., Vilkaviš
kio pav.. Vištyčio narap.. Kaupiški" 
vaimo. Turiu svarbų reikalą ir mel- 
Ižiu atsišaukti. (16)

Jonas šuežda,
3343 So. Halsted st., Chicago, III

Pajieškau Andriaus ir Jono, taip- 
ri jų sesers Onos Paškevičių ir kitt: 
c«vo giminių iš Butsvidonų so>'o*. 
Vilkiku naran., Vilniaus gub. M<*1- 
Ižiu atsišaukti. (16)

Dorr.incia Paškevičiūtė,
8*4 Chestnut st., Laivrence, Mass

Pajieškau savo sunaus Frano Ter- 
•nieno, iš Pakie»stėnu sodžiaus. Rau- 

•Jėr.ų parap.. ŠiąųŲų p=»v., Kaun' 
gub. Jo oaties atsišaukti ar kas ži
no pranešti. » : (17)

Marijona "Termienienė
102 Mill 'str., Duųuesne. Fa

Pajieškau Domicėlės Lisauskutės. 
Vilniaus iru b-, Traku pav.. Vilūnų kai 
mo; meldžiu atsišaukti arba kas žino 
nranešti. (16)

Mikas K^rševičius,
563 Washington str.. Keene. N. H

Pajieškau brolio Antano Vaitkevi- 
’iaus. iš Vilkijos sodžiaus. Krekene- 
vos paran.. Kanno gub., gyveno Cle
veland, Ohio. Turiu svarbų reikalą 
•r meldžiu jo paties ar zinančiųjų at
sišaukti. (16)

Salomėja Vaitkevičiukė,
797 Bank st, (BOK 123),

Waterburv. Conn.

APSIVEDIMAI.
Pajieškau aosivedimui merginos

nuo 18 iki 25 metų amžiaus. Aš esu 
26 metų. Su pirmu laišku meldžiu 
prisiųst savo paveikslą. Platesnes ži • 
nias suteiksiu per laišką. (17)

F. K.
1525 Penn. avė.. Pittsburgh, Pa.

Pajieškau apsivedimui mergino.* 
arba jaunos našlės be vaikų, aš esu 
33 metų nevedęs amatninkas. vedą* 
blaivų gyvenimą. Geistina, kad at
sišauktų iš Chicagos apielinkės dei 
parankesnio susipažinimo. (17)

A. S..
1204 150-th st, East Chicago, Ind.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
mylinčios gražų šeimynišką gyveni
mą, nuo 18 iki 23 metų amžiaus, aš 
esu 20 metų, uždirbu gerai. Su pirmu 
laišku meldžiu prisiųsti savo paveik
slą, atsakymą duosiu kiekvienai.

M. Miškėnas
3236 Lime st., Chicago, I1U

Pajieškau apsivedimui merginos ar
ba našlės be vaikų. ne senesnės 32 
metu, aš esu 32 metų. Su pirmu laiš
ku meldžiu prisiųst savo paveikslą. 

D. Thamas.
BOK 5, Pamassus, Pa.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 18 iki 28 metų amž'aus. geisti
na, kad butų Papiliečiu ar Biržėnų 
apygardos. Su pirmu laišku meldžiu 
prisiųst savo paveikslą, atsakymą 
duosiu kiekvienai.

G. M. Ch..
1118 S. Winebago st. Rockford, III.

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
veikslą, atsakymą duosiu kiekvienai.

J. G. Jurius (16)
St. Joseph Fumiture Co.,

St. Joseph, Mo.

Pajieškau brolio Jono P. Zelenkau- 
sko iš Biržų parap., Kauno gub., gy
veno New Yorke, turiu svarbų reika
lą ir meldžiu jo paties ar zinančiųjų 
atsiliepti.

Emilija Zelenkauskiutė-Petraitienė. 
320 Brickinridge st, Dctroit, Mich.

Pajieškau apsivedimui merginos 
ar našlės be vaikų, turi būt pasitu
rinti. Aš esu 44 metų turiu tris pra- 
pertes. Sutinkančios.vest gražų gy
venimą malonės atsišaukti. (iš) 

B. Diokas, 
5OO1 Alesander avė..

E. Chicago, Ind.

Išdirbėjai 
Augščiausios Rūšies 
Turkiškų ir Egyp- 
tiškų Cigarctų 
Pasaulyje.

CENTS

REIKALINGAS kriaušius kostu- 
meriškam darbui, užmokestis gera, 
darbas ant visados. Atsišaukit greit. 

P. Stiro,
106 Ames sL, Montello, Mass.

REIKALINGI VYRAI IR 
MOTERIS.

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

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

REIKALINGOS MOTERIS IR 
MERGINOS virš 16 metų operuot 
vinučių mašinas. Gali uždirbt nuo 
$12.00 iki $15.00 savaitėje. Mokestis 
$11.60 savaitėje pradedant. Priima
mos šeimynos ir gvarantuojama dar
bą* ant visados. Platesnių žinių 
gąlite klaust per laišką ir laiškus ga
lit rašvt lietuviškai. (161

WM. B. CROSS.
BROCKTON. MASS.

PARDAVIMAI.
“ŽIŪRĖKITE, KAS ČIA PARSI- 

__  DUODA ___
”Tai puikus dviejų augštų namas 

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

A. GILDERIS, (19)
2636 E. Lchigh Avė.,

Philadelphia, Pa.

PARSIDUODA FARMA
Brocktone apie 30 minutų nuo mie

sto kelionės. 3 akrai išdirotos der
lingos žemės ir apie 15 akrų miško, 
8 kambarių namas, 9 stainios, 6 višti- 
nikai, 3 arkliai, 16 karvių ir vištos. 
Parsiduoda ir be gyvulių ar invento
riaus. Kreipkitės šiuo antrašu:

H. Stonkus, (17)
678 N Main str., Montello, Mass.

PARSIDUODA 14 akrų farsu, a- 
pie 9 akrai dirbamos žemės, likusie 
—ganyklos ir miškas, 3 minutės ėjimo 
nuo karų gelžkelio ir arti miesto, 
daug vaisingų medžiu, 9 ruimų namas 
miesto vanduo, visi geriausi įtaisy
mai, dideiė banė, vištinyčios 125 viš
tom. Lengvi išmokėjimai jeigu no
rima. Platesniu žinių kreipkitės pas: 

Alicija Zvairaitienė. (17)
BOX 33, West Bridgewater, Mass.

PARSIDUODA BARBERNE
Biznis išsirbtas per ilgus mętus, 

apgyyentoj lietuviais vietoj, geram 
žmogui labai paranki ir pelninga 
vieta. Parsiduoda todėl, kad savinin
ką* turi išvažiuoti.,Kreipkite* Apatiš
kai arba laišku šiuo adresu: (17)

49 Ames st., MONTELLO, MASS.

PARSIDUODA Rašamoji mašina 
OLIVER No. 9, naujausios mados, 
kaina 8190.00. parsiduoda už 848.00 iš 
priežasties kad savininkas 
karę. Mašina visai da 
Pasiųsk $20.00 per money 
tus užmokėsi atsiimdamas.

P. Yankoos,
BOK 36, Washington Sq.

tur eiti j 
nevartota, 
order, ki

(16) 
J- Sta., 

Worcester, Mass.

PARSIDUODA FARMOS.
So akrų farma. 25 gražios dirba

mos žemės, 200 obelių, didelis miškas 
vertės $3,000, prie upeiio, 2 mylios 
nuo V/orcesterio; 8 karvės, 4 telyčios, 
2 arkliai, vištos, vežimai, mašinerija, 
viskas sykiu už $6,500; $3,000 įtno- 
kėt. 588 akrų farma. 30 gražios lygios 
daržovės žemės, prie ežero, puikus 
budinkai, sodas, miško dėl savęs, arti 
miestelio ir 4 mylios nuo Worceste- 
rio; be gyvulių, prekė $4.200; $1,800 
įmokė ti. (15)

JONAS BUROKAS,
12 Millbury st., Morccster, Mass.

Parmos! Farmos!
NUSIPIRK ŪKĘ DIDŽIAUSIOJ 

LIETUVIŲ KOLONIJOJ AMERIKO
JE. čia vra jau pirkę arti 400 lie
tuvių tikos ir jau 7 kaimai apgyven
ti lietuviais. Pirkite .ūkę tarpe savo 
tautos žmonių, tai bus linksma gy
venti kaip Lietuvoje. Žemė parsiduo
da ant lengvi išmokėjimų; neišdirb
tos žemės akeris $10, S15 
Taipgi parduodu išdirbtas 
budinkals. Dėl platesnių žinių rašy
kit: (17)

lki $22. 
ukės su

J. A. ŽEMAITIS.
BOK 13, SAUBLE, MICH.

Lietuviu Žiniai!
North pusės lietuviai, kurie norit 

nusipirkt pavienių “Keleivio” nume
rių. galite sraut ant kampo N. 6-th ?r 
Callowhill gatvių teigarų store), ten 
kur ir rusiškus laikraščius parduoda. 
Kaina pavienių numerių 4c.

Jeigu norit, kad atneštumėm Jums 
j namus, parašykit man atvirutę o 
aš pristatysiu, bet tuomet “Keleivis’’ 
p tekiuos 5c. vietoj 4o.

P. SHOLOMSKAS,
31 N. De*ey st, West P ala, Pa.

į Dr. A. Montvid
■ Lietuvis Chirurgas ir Gydytojas, ra

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

West Side offisas: i
2225 So. Leavitt at. 
Vaiandos: 6-8 vakare. 
Phone Canal 4626.

' Nedėldieniais priima tik iškalno 
susitarus.

Į Rezidencijos Teleph. Albany Ei .6,Jj
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lygintume! raštus su "Drau
go” raštais, jus skirtumą 
greit pats rastumėt ir visai 
nereikėtų jums klaust kodėl 
kunigai draudžia skaityt 
darbininkiškus laikraščius.

v

Auerikoniškas kamoras
Prieš keliolika metų ame

rikoniškas autorius . M. 
Quodd pagarsėjo savo felje
tonais, skelbiamais dienraš
ty ”The Detroit Free Press.” 
Feljetonai buvo sustatomi 
buk tai iš ištraukų, imamų 
iš laikraščio ’The Arizona 
Kicker,” leidžiamo tūlo Mr 
Giveadem Gulcho, kas ver
time išeina, kad laikraščio 
vardas yra Arizonos Spar- 
dikas, o jo leidėjas yra ”gi- 
ve a damn,” paprastai ame
rikiečių vartojamas sakinys, 
kuris liuosame vertime pas 
mus reikš: pašiepk—pa 
smerk. Europiečiai tečiaus 
nežinodami amerikoniškos 
humoristiškos fantazijos, iš 
tikrųjų manė, kad ir laik
raštis ”Arizonos Kickeris’ 
yra ir jo leidėjas tokia keis
ta ‘pavarde vadinasi, tuos 
feljetonus cituodami, rimtai 
rašydavo apie Amerikos gy
ventojų laukiniškumą ir bai
sų civilizacijos trukumą, 
kuomi jie darydavo ameri
kiečiam nemaža skanaus 
juoko ir leisdavo tvert viso
kias humoristiškas ”stories” 
apie europiečių proto buku
mą. Čia paduosime keliatą 
ištraukų iš to Arizonos 
Spardiko. Štai ve:

"Smagu mums pranešti 
kad senas Šilas Davis musų 
apielinkėj medžiodamas 
meškas, pasišovė į dešinu 
šlaunį ir pagulės bent pors 
mėnesių lovoj. Senas Šilas 
jau yra nušovęs daug meški 
ir už tai jam priguli garbė 
be to jis yra niekingiausia 
esybe pasauly. Pridarė 
mums ergelių daugiau, ne
gu visi musų skaitytojai sy
kiu paėmus. Kiek sykių ji. 
atsilankė musų miestan, tie! 
sykių žaidė šaudymais is 
revolverio į musų redakcijos 
Jangus, sykį net užsimanė 
nušaut musu miesto galvr 
(chiefburge), bet tik keli4 
žmones savo šūviais sužei 
dė. Mėginome ji apmalšin
ti,pasiūlydami kyšį—neėmė 
grasinome nulinei avimu— 
veltui. Dabar pati Augs 
čiausioji Apveizda nubaudt 
už padarytas mums skriau
das. Tikimės, kad pagulė 
jęs porą mėnesių būdoj se
nas latras atgaus sveiką 
protą.”

Toliaus:
”Tulas džentelmenas, ku

ris atvyko pačto arkliais pa- 
nedėlio vakare su augšta pe
čiaus ryna (cilinderiu) am 
galvos, pirma negu suspėję 
išlipt iš vežimo jau turėję 
septvnioliką šūviais padary 
tų skylių savo cilindery. Ta
sai džentelmonas tečiaus į 
sižeidė delei to menkniekio 
Keliauninkai, žinantįs musu 
piliečių šposingumą, 
mus gali smagiai laiką 
leisti.” •

Arba Ve:
"Nenorime ’Pine 

Journalo’ (Pušinio 
žurnalo) 
skriaudos, tečiaus manome 
kad skolingas mums save 
prižadėjimą. Prieš tris 
savaites jis paskelbė savo 
vedamam laikrašty, kad nu
šluostys mums visiems nosį 
prie pirmo susitikimo. Nu
vykome tad pereitą subatą 
pas ’Pine Hil! Journalo’ re
daktorių, kad jam davus

pas 
pra

Hil! 
kalno 

redaktoriaus

’ progą žadėjimą išpildyt; 
(kada mes ėjome redakcijon 
Į priešakynėmis durimis, tai 
ijis, viliugas, pasmuko už
pakalinėmis, ir paskui matė
me, kaip jis užkaboriais dū
mė miškan. Veltui laukėme 
čielas ištisas 6 valandas—jis 
neparėjo. Taigi malonės pa- 
siaiškint, kodėl mums nosies 
nenušluostė?”

”Mister Shayne, doras ir 
gerbiamas musųaptiekorius, 
giliai apgailestauja padaręs 
klaidą, kad vietoje chinino, 
davė morfino tūlam vargšui 
vežėjui Williamsui, nuo ko 
tasai patiesė kojas. Paklai
da Įvyko labai natūraliu bu
du, mat musų gerbiamas ap- 
tiekorius tuo laiku buvo u- 
žimtas sutaisymu ‘keliatos 
gyduolių antsyk. Dėlto ma
nome nėra reikalo daug imt 
sau į galvą nemalonaus at
sitikimo. Prie progos te
čiaus atkreipiame musų ger
biamų skaitytojų atydą Į 
naują pono Shayno apskel
bimą šiame numery.”

’Tš Wyomingo praneša 
mums, kad ten nulinčiuota 
musų miesto pilitis p. J. B. 
Tinkham. Stebimės, kam 
jam reikėjo važiuot net į 
Wyomingą, kada galėjo būt 
taip pat gerai nulinčiutas 
savo gimtiname mieste.”

”Mr. John Scott praneša 
mums, kad dvi savaitės tam 
atgal šaudęs iš revolverio į 
šunį, bet nepataikęs; kuiip- 
ka atsimušė į šaką sienoje 
ir nubrozdino jam pačiam 
skūrą ant galvos. Nuo to 
laiko p. Scott’as neturi gal
voj pleiskanų, gali kiek nori 
gert whvskės ir niekad jam 
galvos neskauda. Atkrei
piame musų skaitytojų do
ną į tą didžiai svarbų pa- 
tirimą, nors ir pirma jau 
buvome girdėję, kad smar
kus rėžimas šaudykles ap
sodais galvon turi tas pačias 
geras pasekmes.”

Amerikoniški humoristai 
abelnai gerėjasi paradok
sais ir prasimanymais. Juo
kelius, vadinamus ”story,” 
•r humoristiškas pastabas _ . 
risuomet pasakoja su tokiu ce-Herman 25 Van Carlear 
'imtumu ir užinteresavimu, pi. New York, N. Y. 
kad visuomet išsyk išrodo, Agentams, kurie ima 
kad apsako tikrą rimtą atsi- daug ant sykio platinimui, 
likimą, tik paprastai pati pagal nutarimų I^ŠF. Pild.| 
užbaiga atskleidžia, kad Kom. nuo dabar bus duoda- 
klausytojas apsiriko ir pate mas 25 nuošimtis, 
iuokas, tokioj formoj pa- Jodei kiekvienas, kuris 
duotas, pasidaro da juokin- atjaučiat vargus nukentėju- 
resniu šių nuo karės musų giminių, i
’ Typiškas tokio humoro ra- ■
iytijas buvo Amerikoj 1867 TtaAi? =a™!
metais miręs humoristas ir f • vQirx t™ mina.-
iabar amerikiečiams gerai ? pelnas nuo tu raš-
yi°maS Ja,Tar<niUą tų skiriamas nekeritėju-
Fa^Broum^’ tik visi jo siems nUo karės Otavoje, 

rašyti juokai pašiepia; 
ingių kalbos ydas, jos ho- 
nonimus ir iš žodžio dvi
prasmiškumo tam tikru sa
kinio sustatymu ištraukiant 
humorą, vertime netenka 
>avo vertės. Pav., apie mor
monus, pripažįstančius 
daugpatystę, Ward sako: 
'Their religion is singular 
put their wives are plural.”i 
(religija pas juos yra vien- 
skaitoj, bet pačios daugy-j 
skaito j.)

AKRON, OHIO.
"Keleivio” No. 13-tam tū

lo K. J. Apušoto korespon
dencijoj pasakyta: "Pakol 
čia gyveno A. Zablackienė, 
gyvavo ir Progresisčių kuo
pa, su jos išvažiavimu mirė 
Netik minima kuopa, bet ii 
kitos draugijos neteko veik
liausios narės."—Visgi pa
sakyta netiesa, nes minimos 
kuopos paskutinis susirinki
mas buvo 24 liepos 1917, G 
A. Zablackienė išvažiavo vos 
tik antras mėnuo,tai vadinas 
kad mirė ne dėl Zabiaekie- 
nės išvažiavimo?

Rozalytė.
11 1 1 r

Materializmo prirodytų 
teisybių užginčvt negalima; 
faktai tiesioginai ar netie- 
sioginai vis platesnių ir pla
tesnių ir liaudies minių pra
deda būt matomi ir pripaži- 
nami; filozofams ir teolu- 
gams reik su tuo skaitytis.

I

Nusipirkit gražų veikalą.

Žemaitės Raštai 
Karės Metu.

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

Raštų kaina tik 50 centų, 
žemaitės Raštus galima 

gaut sekančiose vietose: 
"Keleivio” Redakcijoj 255 
Broadvvav, S. Boston, Mass., 
J. Neviackas, 149 Millbury 
st. Worcester, Mass., K. 
Gugis, 127 N. Dearborn st. 
Chicago, III., Mrs M. M. Ri-

Todel kiekvienas, kuris

šių nuo karės musų giminių, 
brolių ir draugų, pasisten-

Redakcijas Atsakymai.
Adomui Yurgilai.—Mums 

rodos, kad šitokį dalyką len
gva kiekvienam suprasti, 
kas bent kiek pamąsto. E- 
>anti draugijinio gyvenimo 
.varka begalo gera tiems, 
kas be darbo, tamsių žmonių 
išnaudojimu gyvena, o ta 
tvarka darbininkams nesu
skaitomų skriaudų daro, 
{unigai labiau keikia ir 
draudžia žmonėms skaityt 
darbininkiškus laikraščius, 
negu laisvamaniškus tauti
ninkų leidžiamus, nes darbi
ninkiški laikraščiai atsklei
džia darbininkams teisybę iš 
eur kįla melai ir skriaudos. 
Jei tamista skaitytumėt 
įent darbininkiškų laikraš

čių atydžiai riuolatos ir pa-

DAKTARAS

A.L. KAPOČIUS
LIETUVYS DENTISTA8. 

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

NEDALIOMIS 
iki 1 v. po pietų.

«•' Ofisas "Keleivio” name.
t Į 251 Broadway, tarpe C ir D Sta. 
į SO. BOSTON, MASS.

Į Jonas A. Katkus
UŽLAIKAU VISOKIŲ KNYGŲ 

IR KITOKIŲ DAIKTU.
t Galima gaut pirkti visus Ame -
> rikoje leidžiamus laikraščius, 
i taipgi ir juos užsiprenumeruoti.
5 Krautu re atvira nuo 7 iš ryto
5 iki 12 vidurnakčio.
> Toliaus gyvenantieji galit 
: keiptis lašku šuo adresu: (?)

J. A. KATKUS
i 2204 For bes st., Pitteburgh, Pa.

*

**l>J»^*u*L» M* ♦ »■* Kate*-*. *.*■■ . -*

Geriausia Kriaušius Bostone.
Jeigu norite tinkamas ir atsakan

čias drapanas, tai užsisakykite 
lietuvius kriaučius:

J. BERŽELIONIS & CO.
4 Haymarket Sg. kampas Croea StrM 
arba 28 Chandler St. netoli Castle Sų., 

BOSTON, MASS.

MAGIŠKOS ŠTUKOS.
Padavęs žiūrėtojams ištrt BOLĘ, 

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

Nusipirk mosties
TAI BUSI GRAŽUS! Jų išdirba 

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

J. RIMKUS
O. Boa 36. Holbrook. Maaa
DALYKI7 KIŠENINIO PEILIO 

KOMBINACIJA $1.50

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

Dabartinės gyvenimo aplinkybės pr.vertė mus pa
branginti iki J5 centų mažų buteliuką ir iki 65 centų 
didclp
Pilnai tikėkite, kad gausite visada tą senai išbandytų 
gyduolę tokio pat gerumo ir pa <c!bingr.ir.o. _ Nesi
duokite apgaut suklastuotais vaistais, parduodamais 
už pigesnę čienią.
Šią s< lą tikrą gyduolę gausite visuomet tokiame 
pakeli; -, kaip čia parodyta. Pirkdami žiūrėkite, kad 
butų i nt pakelio ženklas „INKARAS” ir žodis 
„LOXOL,” o taipgi musų pavardė.
Tikrasis FAIN-EXPELLERIS parduodamas visose 
aptiekose. Galite gauti ir tiesiog iš mus. Patariame 
pirkt butel'ukų už 65 centus, nes jame yra gyduolių 

dvigubai daugiai, negu už 35 centus.
F. AB. RICHTER & CO.

74-BO We 'Tngton Street, New York

5Rusijos Revoliucijos 
PAVEIKSLAS
Minėtas paveikslas parodo , kaip 

nuginkluoja carų ir kaip jis turi 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 paveikslų. Galite suvyniot 25c. 
i popierų ir pasiųst prastame laiške 
užrašydami aiškiai adresų.

"KELEIVIS”
255 Broadway, 

South Boston. Mass.

fI
 APTIEK A

Teisingiausia ir Geriausia

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

13 Rroadnr, So. Bestu. į į 
Galite reikalauti ir per laiš- • 

kus, o mes per ekspresų gyduo
les atsiųsime. Į;

ELEKTRA YRA GYVASTIS.
VYRAI—MOTERS—KAM KENČIAT? Bukit beirtus, 
sveiki. . Užsiganėdinki t gyvenimu. Prisirengkite dabar 
prieš ligas, skaudulius, šaltį. Stebuklingas pasekmes ta
sai elektriškas diržas padaro kiekvienam. Ar norėtųsi 
sirgti ir kentėt kada mes pasiūlom pagelbų taip pigiai. 
Tasai elektriškas diržas padarytas su ypatingu tikslu. 
ATNAUJINT GYVYBĘ nusilpusio kūno dalyse. Geras 
nuo susinervavimo ligų, reumatizmo, suirimo pilvo, ink
stų, plaučių ir kitokių negalių vyrams ir moterims. Ne- 
kentėk da vienų dienų. Prisiųsk $1.50 su vardu ir adre
su, o mes pasiųsime tuojaus. Priduokite juosmens mie- 
rų. Už Suvienytų Valstijų reikalaujame užmokėt iš kalno. 
Fishleigh 4 Co, B. 7J Athenaeam Bldg, Chicago, IIL

/

Al, Alena Kostovska,

S

P.
10

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

(51)
The Magic Shop.

AR NORI. KAD MERGINOS pi 
MYLĖT V?

Jeigu taip, tai nusipirk Jj

$

I l 
; i

i*

visai publikai akyse

(

3E1S(

BOX 309. Holbrook. Mass.

11’ii
?!

KREST KENDŽIŲ.
o ji niekad nepamirš jus, nes 
kendžių gardumas priverčia jų 
jus mylėt. Reikalaukit visur ir 
visados Lovney’s C ręst Ken
džių. Jeigu negali gaut kitur, 
tai prisiųsk mums dolerį, o 
gausi vienų svarų geriausių 
Amerikoj išdirbtų kendžių.

Geriausias agentas Bostone

K. ŠIDLAUSKAS
220 BROADWAT, 

g SOUTH BOSTON. MASS
. ■■ ■ h nar

IBSLPIUI, IBIYIŠII, IEBŽTE1TIUI KUINO TUREITI TITUI R MOTERES 

įgauna Stipruma, Tvir
tumą, Ir Sveikata

J
feigu sergate pilvo bei žarnų 
igomes, jeigu turite skausmų 
galvos, užkerėjimo vidurių, ne- 
galete mieguoti, neturite giaro 
apetito; jeigu jusu kūnas yra 
nusilpnėtas, turite prastų krau

ją. nepriimną kvapą ir silpnus 
nervus; icigu jaustate visai 
nuvargis ir jeigu jusu protiškos - 
ir kūniškos pajiegas išnykusias, 
—turite vartuoti Nuga-Tone — 
tų Stebuklingų Kraujo Valy- 
tojų ir Sveikatų Tvėrėjų.

Nuga-Tone
Padara Tirštų, Rauduonų Kraujų, Stiprus, Nuolatinius 

Nervus ir Tvirtus Vyrus ir Moteres.
Tie svarbus gyduolei, Nuga-Tonc, įšmeta nuodas iš kūno ir padara 

jįjį stiprų ir sveikų. Pripilda kūnų su tvirtų, raudtioną krauių ir padidina 
vogų kūno. Nuga-Tone duos jums giarų apetitą ir kožnas kąsnis maisto 
bus skanus, nes jusu gruomulvaimas bus svarbam stoviu ie. Nėra geresnių 
vaistų nuo rukšto, pilna gazu pilvo, nesveikumo k.-penu. užketejimo 
skilves, biaurio kvapo, išpustų lxn skaudingu po valgiui vidurių ir grobų, 
nerviškumo ir apvilkto liežuvio. Nuga-Tone pastiptina širdy. priduoda 
veiklumo kepenoms ir padara viduriavimo liuosą ir regularišką. Jeigu 
kas yra nuvargis, silpnas, nervuotas ir išnaikintam stovioje. ne turis 
apetitų ir ambicijos, jaustas nesmagumo visame kūne ir negale atlikti 
savų darbų bei nauduoti priimnumo gamtos-Nuga-Tone padarys tą, jog 
jaustes keip nauju žmogum. Pripildis pilnai su tvirtumu, stiprumu ir 
gyvingumu.

Nvffa-Tone yra Absoliutiškai Gvarantuotl 
kad «nęr^ti» sveikata ir busite užganėdinti, ariama sugrąžomą pinigus. Gvarantija 
yra įdėta | kožna pundui). Pilnas vieno mėnesi gydymas tik *1 .M, ar ant žeiin mčnrs.ų 
už S6.00 Siuskiete sava pasteliavimo žendena ir atjaukite sava pirmutini sveikata. 
Stiprumą ir spiekaa. Nuga-Tone yra taipjau naudingas dfl v>rų kaip ir dėl moterių.

teta 8.7’...

SIUSKIT TA KUPONĄ
L101 128 W. Madison st., Chicsgo, TTL

Ir meldžia pridusti......................mėnesio cydytr.j.CyMhi NM^Tom.
t

VARDAS Nt PAVAKDN.

ADRESAS......................... •

B. S. Stone, Cph.D.
Akių

Specijalistas.

10 m. So. Bostone.
399 Broadway, 

SO. BOSTON, MASS.

TeL: t7S7-J.<

Dr. David W.Rosen į
Kalba Lietuviškai, Lenkiškai, 

Rusiškai ir Vokiškai.
GYDO VISOKIAS LIGAS. 

Valandos: 
Nuo 8 iki 19 ryte. Na

1 iki 8 oisaų. aso 7
8 vakare.

UI HANOVER STSUUR, 
« BOSTON. MASS.

Ant 21 
akmens 

Gelžkelio laikro
dis šriubeliu už
sukamas, vyriš
ko didumo, am 
20 metų auksuo
tas su išrašytais 
dubeltavais vir- 
šais. Labai tei
singas, ypatingai 

i getžkeliu važiuojantiems žmonėms 
kuriems reikia visuomet tikras lai
kas žinoti. Gvarantuotas ant 20 me
tų. Ypatingas pasiulyjinaa. Mes iš
siųsime šį laikrodėli ant kiekvieno ad
reso už $5.95 C. O. D. ir persiuntimo 
kaštus, su teise jums viską peržiūrėt 
Jei busi neužganėdintas, nemokėk nė 
cento. Atsiminkite jus užmokėtu- 
mėt už tokį pat laikrodėlį apie $25.0C> 
jei pirktumėt kitur. Puikus auk 
suotas lenciūgėlis ir kabutis dykai st 
kiekvienu laikrodėliu. (?)

EXCELSIOR WATCH CO.
90€ Athenaeum Bldg. CHICAGO. HA

ne

Kas m.-.ne išęelbčjo nuo varginan
čių ligų? Salutaras Bitteris. Ai 
per praeitus 4 metus buvau vos tik 
gyva. Aš kentėjau nuo nevirinimo 
pilvo ir dispensijos. Mažai tegalėda
vau valgyti ir suvalgytas maistas su. 
teikdavo daug man nesmagumo^—at
siliepdavo skilvyj skausmai, rėžimas, 
gurgimas vidurių. Diegliai suimda
vo po krutinę, šonuose ir strėnuosa.

< Niekur aš negavau pagelbės dėl savo 
sveikatos. Bet kada aš pradėjau rei
kalauti Salutaras Bittens ir Saluta
ras, Regulatria, dėl moterų, pradė
jau gerai jausties, gerai valgyti ir 
dirbti, pasidarė smagu viskas. Per 

i 6 mėnesius aš savo paveiksią nebega
liu pažint ir palikau laiminga naudo- 

i dama Salutaras Bitteris. Kaina$1.00. 
: Galima gauti geresniuose galiūnuos* 
ir aptikose, o kur negalima gauti, 
kreipkis pas:

SALUTARAS CHEMICAL INST. 
fcolės nuo visokia Hanma.

178»K Halsted SU Tel. Canal 6417. 
P. J. BALTRRNAS, Pref.

Chicago, I1L
Bitų apgarsinimų turėtą perskaityt 

kiekvienas, iškirpt ir pasilikt.

KARE IR LIGOS!
KARE, TAI LIGŲ GIMDYTOJA.

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

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

valgiui bei VALGIO VIRŠKINIMUI
Karė yra priežastimi valgio produktų 

pabrangimo, delko paprastai žmonės 
bei darbininkai turi permainyti jiems 

priprastus valgius, kitais arba sumažinti 
jų sunaudojamą laiką.

Tas viskas prisideda prie išsivystyme 
įvairių vidurių bei skilvio ligų. Vienok 

Kiekvienam žmogui pagalbon stoja Ap- 
tiekoriaus Vinco J. Daunoras Trejankos 

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

laukite prisiųsdami pinigus pačto ženk
leliais, šiuo adresu:

VINCAS DAUNORA
Aptiekorius,

229 BEDFORD AVENUE, BROOKLYN, N. Y.

“KELEIVIO
SPAUSTUVE

Viena iš didžiausių lietuviškų spaustuvių 
Amerikoj su naujausiomis mašinomis 

ir geriausiais įtaisymias.

SPAUSDINAM:

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

Reiškia, spausdiname visokius spausdiniua 
nuo didžiausios knygos iki mažiausio tiVieto.

Darbų atliekame

GRAŽIAI, PIGIAI ir GREITAL

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 teisingų ir gerų 
patarnavimų.

“KELEIVIS”
2SS Br»riway, So. Boston Mass.



— KELEIVIS.

CARAS SIBIRE
Vieno akto veikalas.

Parašė Elrner L. Reinzenstein.

True translation filed with the post- 
master at Boston, Mass., on April 
10, 191.x, as re<|uired bj the Act oi
Oetober C, li>17.

• (Tąsa.)
Romanovas (bučiuoja pačią). Sveika, se

ne ! Na, tai ir vėl viena dieną išdirbau. (Nu
siima pirštines.)

Romanovienė (nervingai). Kodėl tu taip 
vėlai?

Romanovas. Nesibark už tai. Aš buvau 
užėjęs į Petkovo krautuvę.

Romanovienė. Ką gi tu tenai veikei? 
Maisto mes turim jau perdaug namie.

Romanovas. Bet palauk, pakol pamatysi, 
ką aš nupirkau. (Jis žvejoja po vieną kiše
nių.) Štai, šviežių svogūnų! (Neria ranką 
kitan kišeniun.) O ve, silkė marinavota! 
Ach, tu skatina!... Skistimas išbėgo! Tas 
Petkovas tai vis gailisi popieros. (Aplaižo 
pirštus.) Aaa, gardumas! Motin, tas labai 
tiks prie tavo lęšiukų sriubos. (Nusiima ke
purę ir kailinius; ilgi darbiniai marškiniai 
išleisti ant viršaus. Visą laiką kalba.) Jei
gu aš tau išpasakočiau, koki aš turiu apeti
tą, tai tu man netikėtum. Sunkus darbas. 
Darbas, tai geriausis sosas! Ar tu žinai, ką 
aš pasakiau savo užveizdai Gobiovui? 
”Goblov,” sakau, „kiekvienas spatas sniego 
i vežimą, tai šaukštas lęšiukų sriubos į ma
no pilvą.’’

Romanovienė (aštriai). Bet šįvakar tavo 
pilvas negaus lęšiukų sriubos nei šaukšto!

Romanovas (suraukdamas veidą). Ką tu 
sakai? Nebus lęšiukų sriubos?

Romanovienė. Sriuba nenusisekė.
Romanovas. Nenusisekė? (Stengiasi nu

siraminti.) Taip, taip, tas gali pasitaikyt. 
(Plaktelėjęs jai per petį.) Tai niekis, motin! 
Pasaulis dėlto nesustos, kad musų sriuba 
nenusisekė! (Iškilmingai). Tai vis Dievo 
bausmė už mano godumą!

(Jis atsisėda ir nusiauna batus. Ji žiuri j 
ji nervingai, nežinodama kaip apreikšti tas 
sujudinančias žinias.)

Romanovas (apsidairęs). O kurgi Alioša?
Romanovienė. žaidžia su vaikais ant gat

vės. (Prieina prie lango susirupinus.) Ši
tuo laiku jis neturėtų būt lauke. (Žiuri per 
langą.)

Romanovas. Jis geras vaikas. Jam nieko 
blogo neatsitiks. (Su pančiakomis, ant kojų 
jis eina prie virtuvės durų. Tuo tarpu Ro
manovienė atsisuka ir pamačius ji prie pat 
durų sušunka.)

Romanovienė. Mike! Kur tu eini ?
Romanovas (atsiprašančiai). Aš ėjau 

savo kurpių. Aš manau, kad jie stovi pa
prastoj savo vietoj, prie pečiaus.

Romanovienė. Taip, taip, jie tenai yra, liet 
aš tau juos atnešiu.

Romanovas. Ne, ne! Aš pats galiu sau 
šliures atsinešti. (Jis siekia prie durų.)

Romanovienė (smarkiai) . Bist du ver- 
rickt?* Vaikščiot po kambarį su vienom 
pančiakom ant kojų! Gal nori rakštį įsiva
ryti? Buk šičia! (Ji skubiai Įsmunka vir
tuvėn.)

Romanovas. Tu, matyt, apie kiekvieną 
mažmožį pamislini. (Jis prieina prie stalo, 
paima tuščią torielką ir linguoja galvą). 
Sriuba nenusisekė! Ai, ai, ai! (Atsidusęs 
padeda torielką vėl ant stalo. Romanovienė 
ateina su kurpėmis).

Romanovienė. Štai tavo kurpės!
Romanovas. Tu taip kaip šventoji, ma

tuti (Apsiauna kurpėm ir linksmai atsidus
ta.) Ach! Tai puiku! šilti, kaip tešla! Snie
gas, tai pašėlusiai šaltas. Bet tas šaltis yra 
geras—sausas šaltis! Tai netoks šaltis, kaip 
Petropavlavsko tvirtovės kalėjime buvo! 
Aš tau perskaitysiu Krapotkino aprašymą...

Romanovienė. Mike, aš turiu tau vieną 
daiktą pasakyt—

Romanavas. Tai ve! Imk dabar tuščiu 
pilvu ir klausykis! Palauk, pakol mano dir
žas vidurius suveržš. Tuomet galėsi man 
papasakot, ką tau Ošinskienė sakė ir ką tu 
jai atsakei—

Romanovienė. Su Ošinskienė tas neturi 
nieko bendra.

Romanovas. Na, kas ten nebūtų, vistiek 
nepages. Kurgi Alioša? Turim pasisku
bint! Juk šįvakarą mes einam į Trockio Te-

•) Vokiškai reiškia: "Ar tu išproto išėjai?”

atrą. Jei pasivėlinsime, sėdynių negausime.
Romanovienė (tvirtai). Šį vakarą mes ne

galim eit!
Romanovas (protestuodamas). Bet mes 

turim eiti! Šį vakarą jie rodo Čaiį Čapliną 
„Juoko Gazuose.” Ir tai paskutinis vaka
ras. Visi apie jį kalba. Vežikas Konovskis 
sakė, kad jis taip juokėsi, jog ašaros pradė
jo eiti. Ir jis nemeluoja. Ant jo veido da ir 
šmorai stovi. O Goblovas! Ar tu žinai, ką 
Goblovas man sakė? (Įtikinančiai.) Jis nu
ėjo vakar su savo šeimyna, tai jo uošvei, Ma
rijai Petrovnai, kraujo gisla truko nuo juo
ko! (Iškilmingai.) Jie turėjo šaukti dakta
rą!

Romanovienė. Mike, šį vakarą nelaikąs 
tokioms kvailystėms! Nelaikąs ir valgyt ! 
Šį vakarą yra—yra—

Romanovas (paliestas jos rimtumu). Kas 
yra, matut? Ar tau ir vėl kas pasidarė?

Romanovienė (nervingai). Taip, taip! Pa
sirodė !

Romanovas (susijudinęs). Koks šventa
sis pasirodė? Šventojo dvasia?

Romanovienė (purtindama galvą). Ne. 
netikrai šventas. Klausyk, Mike—

Romanovas. Nešventas, sakai? Tai reiš
kia, aniuolas?

Romanovienė. Ne, ne aniuolas! (Smar
kiai). Tylėk ir klausyk—

(Lauke pasigirsta triukšmas ir balsų mi
šinys.)

Romanovienė (išgąstingai) Alioša!
(Ji puolasi prie durų ir atidaro jas. Įnei- 

na Ošinskienė, caruką už apykaklės trauk
dama. Vaiko veidas purvinas ir ašarotas, 
drabužiai suvelti, pančiakos visos skylėtos). 

Alioša (verkdamas). Mama! Mama! 
Ošinskienė (kratydama jį). Aš tau už- 

mamuosiu, tu velniūkšti!
Romanovienė (padūkusiai). Paleisk jį iš 

savo rankų! Paleisk!
Ošinskienė. Nepaleisiu, pakol jis negaus 

ko reikia!
(Ji užsimoja caruką mušti, bet šis iš jos 

ištrūksta ir pasislepia už motinos.)
Romanovienė. Kaip tu drįsti pakelti ran

ką ant mano vaiko, tu prakeikta—
Ošinskienė. Tavo vaikas yra valkata, štai 

kas jis yra—niekam netikęs bomas!
Romanovienė. Pasakyk tu dar žodi, tai 

aš tau akis išplėšiu!
Romanovas (švelniai). Cit, motin, cit! 
Romanovienė. Tu čia tylėk!
Ošinskienė (sarkastiškai juokdamosi Į 

carą). O Dieve, kaip ji ant tavęs ponauja! 
Tu ne vyras—tu tik sliekas! j

Romanovienės. Ar tu žinai, i ką tu kalbi? 
Į savo imperatorių—i savo valdoną! (Į carą 
kuris nori ją pertraukti.) O tu užčiaupk sa
vo burną!

Ošinskienė (prunkštelėjus paniekinan
čiai). Valdonas! Koks po velnių iš jo valdo
nas, kad jis savo bobos negali suvaldyt?

Romanovas. Valdonas yra tiktai vienas.
(Parodo pirštu augštyn. Moteris nusira

mina.)
Romanovas (ramiai). Ką gi tu padarei, 

Alioša?
Ošinskienė. Ką jis padarė? Jis sukruvi

no mano Vankai nosį, štai ką jiš padarė!
Romanovas. Taip negerai, Alioša!
Alioša (protestuodamas). Bet, papa— 
Ošinskienė. Geresnio vaiko, kaip mano 

Vanka, nėra visam Tobolske. Tai palaimin
tas avinėlis—

Romanovienė. Tavo Vanka yra rupužė, 
ot kas jis yra. Jam verta sukruvint šešias 
nosis!

Ošinskiehė (karingai). Jei tu vadinsi ma
no Vanką rupuže. tai aš tau—

Romanovas. Ne, ne. Čia Alioša kaltas. 
Mušti panašų sau sutvėrimą, tai reiškia 
mušti Dievo paveikslą. Eik, Alioša, pasakyk 
Ošinskienei, kad tu negerai padarei; papra
šyk, kad ji tau dovanotų. (Alioša tyli.) Ma
tai ! Iš gailesties jis net negirdi!

Ošinskienė. Iš gailesties, o kaipgi! Jis yra 
užsispyręs kaip kiaulė! Bet nėra ir dyvų, 
juk tai vokiškas kraujas—

Romanovienė (įniršus). Donnervetter! 
Das ist aber ein bischen zu viel!*

Romanovas. Gana tų šiurkščių žodžių. 
Mes visi darome klaidų ir nesmagumų. Ko
kia iš to nauda, kad vienas kitą teisime? 
Didis Teisėjas viską mato ir viską supranta. 
(Deda ranką Ošinskienei ant peties.) Eik 
namo, Olga Ivanovna. Alioša jau gavo savo 
lekciją. Gyvenkime ramybėj. Eik ir tegul 
Dievas tave laimina!

(Toliaus bus). .............. ~

<
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KIEKVIENUOSE NAMUOSE |
Sloano Linimentas turi savo vietą 

gyduolių sandelyj kaipo pagalba nuo 
skausmų ir gėlimų.

Greit įsigeria be įtrinimo ir numal-j 
na skausmą.

švaresnis ir pasekmingesnis negu 
pleisteris ar mostis, negadina odos.

Nuo reumatizmo, neuralgijos, gėli
mo. užsidrėskiino bei nikstelėjimų Į 
vartok Sloano Linimentą. Gaunamas I

True translation filed with the post- 
master ?t Boston, Mass., on April 

7, 1918, as required by the Act of
ktober 6, 1917.

Trečia Laisves
Paskola.

■š finansų ministerio W. G. 
McAdoo prakalbos.

(Valdžios pranešimas.)
I
I

„Dabar aš noriu pasakyti, 
ums apie vieną paprasčiau- > 
•ių būdų, kaip tie pinigai j 
tus suvartoti. Mes šioj ka-i 
•ėj padarėme vieną dalyką, 
:o jokia tauta istorijoje nė-j 
a padariusi kada nors pir-' 
na. Mes atlikome ką nors 
iripažinime pasišventimo,' 
laromo tų žmonių, kurie už- 
idėjo ant savęs savo šalies 
miformą ir to pasišventimo, 
turį daro tų vyrų šeimynos.

„Amerika (Ta syki sužibo 
įasauly savo prakilniu ir 
gražiu žmonišku darbu. Ji 
ižgvrė Kongreso abiejų bu- 
ų visais balsais bilių, Įei
sianti apdrausti gyvastį 
uekvieno kareivio ir kiek- 
ieno jurininko, kaip ir kiek- 
ienos norsės, kurie tik dėvi 
nusų šalies uniformą. Tuo- 
ni Įstatymu ji leidžia apru- 
>int šeimynas. Paprasti 
Jos šalies kareiviai gauna Į 
netus $360 už savo tarnys- 
e ir $396 Į metus ant Fran- 
ijos žemės ar kitose sveti-

INKSTU SUIRUTE privalo būt be atidėliojimo ir 
rūpestingai domon imama, 

nes tik šitaip gali būt tikras, greitos ir geistinos 
pagalbos. Mes -patariame reikale pamėgint

Sereros Gyduolė nuo 
Inkstų ir Kepenų

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

SILPNI NERVAI reikalauja sustiprinimo if at
gaivinimo. Jei tąa nebus į lai

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

Severos Nervotona
< Severa’s Nervoton» ir jus pastebėsite, kaip pa
sekminga gyouolč jis yra gydyme nervų apsilp- 
nėjimo, isterijos, nemigės, nupuolin»o energijos 
ir nerviškumo. Privalo būt vartojamas, kada tik 
nervų nusilpnėjimas to reikalauja. Jus niekad 
nesigracdinsite ta gyduolę vartojant. Kaina 
$1.25 visose aptiekose.

w _ • • Yra žinomi kaipo deginantis ir niežiantis šunvotės ar puikai, tai aiškusIsberim&l ženklai, kad kraujas yra netyras. Ypač pavasario laiku daugelis žmo
nių kenčia nuo išbėrimo ir abelno dėlto apsilpnėjiino. Jiems reikia kraują 

valančio vaisto, prašalinančio ligos priežastį. Nuo visų panašių kentėjimų patartam tuoj vartoti

Severos
Kraujo Valytojas

(Severa’s BLOOD PURIFIER), 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 Fran J. Novaček iš Whitemouth Lake, Man., Cantda. mums rašo: 
"Kentėjau nuo viso kūno niežėjimo per tris mėnesius, nuo kasymosi iki kraujo kū
nas tarsi ugnia dega, neturėjau kur dėtis, nei nakčia miegot. Vartojau aš viso
kių gyduolių, bet man nepagelbėjo, net štai išskaičiau Severos Kalendoriuje apie 
Severos Kraujo Valytojų, Severos Odos Mostis bei Severos Gydantį Muilų. Išsi
rašiau ta j; vaistų sudėtini ir išsigvažiau taip, kad m2no kūnas dabar taip sveikas, 
kaip kada nors pirma buvo. Patariu jūsų gyduoles visiems vartoti.”

Severos gyduolės parduodamos visur visuose 
aptiekose. Jeigu jus kartais negalėtumėt. gnut 
pas jūsų vietos aptiekorių, rašykite mums W. F. SEVEROS CO., Cedar Rapids, Ia.

MOTERIS IR MERGINOS privalo po ranka ture 
ti gerų ir pasekmingu 

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

Severos
Reguliatorius

(Severa’s Regulator), tai yra tikras prietelius 
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.

žistam, kad kiekvienas ar- 
mijon Įstojęs vyras privalo 
turėt teisę pusę savo gauna
mos mokesties, jei jis yra ve
dęs, skirti savo šeimynos 
pašalpai. Mes tai atitrau- 

j kiam iš jo algos, šitokiame 
atsitikime valdžia iš savo 
pusės prideda tokiai mote
riai $15 daugiau į mėnesį, o 
ant kiekvieno kūdikio $5 į 
mėnesi, taip kad jei yra 3 

i vaikai moteris gauna $45 i 
nose šalyse—tai yra viskas, jme.ne8*> kada Jos v*ras yra 
;ą mes jiems mokame—mes Pa.11"tas’ . . . .
'agerinsim mokestį, MES *aiP£1 daleisca pa-
'’AKELSIM JIEMS AL- imt Si 0,000 kaipo apdraudą 
JAS, jie stato savo gyvastį Dėdės Šamo. Esa-
lavojun, o skolindami vai- l8 8a ies 17X10 alx^yauaę 
Ižiai pinigu kaikurie sako,; L600,000 musų narsių kovo- 
<ad 4 ir vieno ketvirtadalio Išviso apdraūdos. ka-
įuošimčio nėra užtek-;i’ęiyHl j sieklfe
inai. Sulyginkit su tuo, ką J3,000,000,000 dolerių, 
kareivis duoda; jis gal ture-; valdžios užgarantuota. Kai- 
itiduoti savo gyvastį ir jis: P.° rezultatas kareivio ar ju- 
^auna tik $396 Į metus, $3?.Įrinmko moteris, kurios vy- 
mėnesi. Tai pašaipa lygin- 1 as PairPtas» turi valdžios 

i jo pasišventimą su pasi- i aprūpinimą, o atsitikime vy- 
•ventimu skolinančių Jung-'ro mirties, jei jis yra ap- 
inių Valstijų valdžiai pini-i orau?^\1’ ?auna $10,000, jei 
rus keturių ir vienos ket- apsidraudęs,
zirtadalies nuošimčiu. ; be to po ^<>(.50 kas menesis 

„Mes tuo Įstatymu pripa- i Per dvidešimts metų.

Stebėtina
Naujiena!

CHRONIšKAS UŽKIETĖJIMAS silpnina ligonį 
ir gali atga

benti kitos blogas pasekmes. Deito yra svarbu 
4atai prašalint tuojaus. Jeigu užkietėjimas tęsėsi 
ilgiau kaip dieną, laikas jį prašalint. Vartok

Severos
Gyvasties Balsamą

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

Užsukamas

STEBĖTINAS LAIKRODĖLIS
TIK $8.75.

tik sykį j S dienas.
Turi 5 rodykles, rodančias 1) 

kiekvieną dieną mėnesio; 2) kiek
vieną diena savaitės; 3) valandas; 4) 
minu tas; 5) sekundas.

Tai nepaprastai stebėtinas laik
rodėlis pasaulyje. Turėdamas šį laik
rodėlį nereikalauji turėt kalendoriaus, 
nes jis yra laikrodėlyje; nori žinot 
mėnesio dienos skaitlinę, savaitės die
nos vardą, valandą, minutę ar sekun
da, žvilgterėjai laikrodėlin ir viską 
turi po akimis.

Be visa to, laikrodėlį nereikia 
dabot nuo išėjimo, nes jis užsukamas 
tik vieną kartą į 8 dienas. Tai biskį 
nepaprasta. Lukštai dailus ir drūti. 
Niekad nesuvėlina nei minutės. Tik
rais akmenais gvarantuotaia 25 me- 
Jams. Rašytą gyaranciją *u jūsų var- 

u duodame sykiu su laikrodėliu.
Kitur to laikrodėlio negausite nu

sipirkt, tik pas mus. Vertė jo mukiau
sia $18.00, mes paleidome ui $8.75. 
Nereikalaujame pinigų, tik prisiųsk 

20c. stampomis ar sidabru siuntimo lė-mums
šoms apmokėti, o mes pasiųsime laikrodėlį ir 
užomkėsi ręsta pinigų atsiimdamas. Gyve
nanti Chicagoj ar apygardoje meldžiame atsi
lankyti musų krautuvėn ir apžiūrėti šį ste
buklingą amžiną kalendorinį laikrodėlį.

Kas tik jį mato, tas ir nuperka. Kas pri
sius mums iškirpęs šį apgarsinimą su užssiay- 
mu laikrodėlio tam pasiunčiame VISIŠKAI 
dyka; naujai sutaisytą elektri- 
KJNJ DIRŽĄ, kuris gydo reumatizmo ligas, 
strėnų gėlimą, paralyžių, skilvio silpnybes, 
galvo< skaudėjimus, slogas, neuralgijų ir 
daug kitų. Tokie diržai, kaip matote paveiks- 
lėtyj parsiduoda po 10 dolerių, nuo musų gau
ni dykai su paaiškinimais kaip jį vartoti. To
kia gera proga niekad kitąsyk gyvenime gai 

neatsitiks, todel nepraleiskite jos, iškirpkite šį apskelbimą ir prisiusima 
su savo teisingu antrašu ir 20 centais siuntimo lėšoms. Rašyk tuojaus.

UNION WATCH CO. (Dept. 325)
670 N. Carpcnter st- CHICAGO, ILL.MAŠINA KRUTAMŲJŲ 

PAVEIKSLŲ.

DUOKIT PASIŪT MUM8.
t, 

Mes užtikriaam, kad Jas sa&dys* pteigų 
ir turėsite GRAŽIUS RUBUS. Kadaari 
mes imam materiją « l*n«jM firma ir pn- 
mieruojam rak* pagal žmogų, t«M arasų 
pasiūti siutai ar overkotai nemtdarte* tam- 
gaus išvaizdos ir kuša tvirtesni.
VISOKIUS VYRAMS SIUTUS II OTBB 
KOTUS PASIUTAM PIGIAI IK GEBAI
TAIPGI 16 VALO M IB 1APR08INAM 

VYRU IR MOTERŲ RUBUS
Darbas geras ir aitikriataa. Kates 

prieinama.
Tikras Jasų brvtts Betari* 

Ant. Januška
2S W. BBOADWAY, 
SO. BOSTON, MASS.

Telefonas: So. Boston tilt

Vartodami šių kratomųjų paveikslų Kamerų, jus ga
lite parodyti kratomuosius paveikslus savo namuose- 
Jums nereikia jokių lekcijų dėlto, kadangi ir vaikas ga
li ją operuoti. Jums neieikalinga jokia elektros Šviesa, 
kadangi šviesa kameroje taip yra įtaisyta, kad duoda la
bai stiprią šviesą. Pilnas prirengimas duodamas visai 
dykai su kiekviena kamera sykiu su 6 filmomia, kiekvie
na susidedanti iš 50 paveikslų. Filmos duodamos su 
šia Kamera, yra tos pačios, kurios yra vartojamos vi
suose Kratomųjų Paveikslų Teatruose. Mes duodame 
sykiu su Kamera nurodymus kaip uždėti ir kaip rodyti 
kratomuosius paveikslus, šios Kameros visur parduo
damos po $10 arba daugiau, čia jus gausite už $4.75 ir 
priedais 6 filmas su trim-šimtais paveikslų visai dy
kai. Šiuos filmos susideda iš sekančių: Juokingų, meilių, 
sentimentalių, karės paveikslų ir dauk kitų žingeidžių pa
veikslų. Jeigu jus norėtumėt daugiau filmų, jus galit 
gaut kuomet tik norit, kadangi mes turim iš 250 pasirin
kimų. Jums nereikia siųst pinigų iškalno. Atsiųskite 
mums 20c. už persiuntimą (stampomis arba pinigais), li
kusius užmokėsite atsiimdami. Rašykit mums tuojaus 
kol dar nepabrango.

ROYAL SALES CO- Dept 0-11 
1015 W. Huron str- Chkago, Iltinei*.

Siutus, Overkotus 
ir kitokius Rubus



KELEIVIS

Subatoj, 13 Bal»n4žw, 1918 j

I

DAKTARASI

ir 
o

i

<
t

W. f. SEVERĄ CO 

CEOAR RAPIDS. IOVVA

vaikinai 
turėsit* 

(16)

Kaipo Stiprintojas.

Vieno veiksmo Operete vaidins 
Dramos ir Muzikos Draugija "Gabi
ja”

latura. Centralinė 
dėlto protestuoja.

turiu 
1918 
pasi 

yra
DONAI.

Pirmutinis Bostone Lietuvis

DOVANAL
Kataliogas gražiausių ir geriau
sių jubillerių ir muzOnližkų ins
trumentų, parduodamų labai pi
giai. Reikalaukit vienų tuojaus nuo 

MASHKEN&CO.
3101-3 So. Halsted St. Chicago, 11L

*

* ■ ■ • i
Sulig medic nos žinovų, tai stię>- ( 
rinUjas (tonikas) privalo turėti 
savyje tokių sudėčkų. kūne gaivi- < 
vina visą systemą, sustiprina ir ( 
abelnai užganėdina ligonį. Dėlei 
tos tai priežasties mę» patariame. 1 
kad susirgusieji ir nulipusieji ( 
vartotų

sssssssąsaĮs-s- :

Telephone: Back Bay 4200 j

DAKTARAS

Fr. Matulaitis
GYDO VISOKIAS UGAS 

PRITAIKO AKINIUS.— I

8

I

True translation filed with the post- 
BMMter at Boston, Mass., on April 
>0, 1918, as reųuired by the Act of 
October 6, 1817.

Mini pakorė vokietį.
Pereitoj sąvaitėj Collins- 

villėj, 111., minia *’patriotų” 
pakorė Robertą Praegerį, 
vokietį angliakasį, kuris 
buk tai sakydamas anglia
kasiams prakalbą įžeidęs 
Wilsoną.

Susirinkusi minia pagavo 
Praegerį apie 9 valandą va
kare, netoli jo namų. Ji nu
avė jam čeverykus ir užka
bino juos jam ant kaklo, 
paskui užnėrė jam ant kaklo 
amerikonišką vėliavą ir nu
sivedė jį Main gatve iki Se- 
minary gatvės. Čia policis- 
tas ant dviračio tą žmogų iš 
minios atėmė ir užrakino 
jį policijos nuovadoj. Minia, 
susidedanti jau iš apie 306 
žmonių, nusekė paskui po- 
licmaną iki nuovados ir pra
dėjo reikalauti, kad Praege- 
ris butų jai išduotas. ”Duok 
mums raktus!” šaukė ap
svaigusi gauja, prisispirusi 
policmaną, pas kurį buvo 
raktai nuo visų kambarių 
ir nuo skiepo.

Už 10 minutų atrado Pra
egerį pasislėpusį skiepe. Po
licija, sakoma, neturėjusi 
spėkų Praegerį apginti ii 
minia nusivedė jį Main gat
ve žemyn. Paskui išėjo ant 
St. Louis kelio ir vedė jį pa
tai, pakol užėjo pakelėj pa
rankų medį. Čia ji ir pa
korė savo auką. Patraukus 
Praegerį ant šakos, minia 
nuleido jį žemyn ir liepė su
kalbėt poterius (matyt, bu
tą tikinčių žmonių) ir para
šyti tėvams laišką. Laišką 

• Praeger užadresavo savo 
tėvams Vokietijon. Laiškas 
skamba taip:

”Liebe Eltern: Ich muss 
heute den 4-4-18 sterben. 
Bitte betet fuer mich, meine 
lieben Eltern. Das ist mein;

Bostonas iškilmingai apvai
kščiojo karės sukaktuves.
Pereitą subatą Bostone iš

kilmingai apvaikščiota ka
rės sukatuves, sukakus vie
niems metams nuo Ameri
kos prisidėjimo prie Euro
pos valstybių 
doje dalyvavo 
kariumenės, 
šiaip daugybė civiliui 

abelnai r—•-

kovos. Paro- 
22 divizijos 

veteranai ir 
“‘j žmo

nių, abelnai apskaitoma, 
kad parodoj dalyvavo 80,- 
000 žmonių, neskaitant žiū
rėtojų.

Lyg žvirbliams gąsdint, 
Karosas buvo išvedęs ir lie
tuviškų davatkų būreli, ku
ris žiūrėtojams nemaža darė 
juoko.

Nelaimė Elevatoriaus 
stotyje.

Pereito nedėldienio vaka
re apie 10 vai. Elevatoriaus 
stotyje Rowe Wharf,žmonių 
buriui belaukiant ateinant 
traukinio, George H. Salla- 
\vav, 63 metų senis iš Dor- 
chesterio, nukrito nuo plat
formos Į relių lovį traukiniui 
ateinant. Nukritusio jo drau
gas Bernard McCarthy, 29 
metų amžiaus vyras, šoko, 
kad Sallaway’ų išgelbėt, bet 
atėjęs traukinys pagavo 
juodu abu. Sallaway likos 
ant vietos užmuštas, o Mc
Carthy sužeistas. Šiam pa
starajam traukinys sutrynė 
lešinę koją ir kairiąją ran
ką. Nugabenta ji ligonbutin.
žydai kviečia Anglijos so

cialistą Bostonan.
United Hebrew Trades 

žydų organizacija pereitą 
•ledėldieni savo susirinki
me nutarė pakviesti Bosto
nan Anglijos darbininkų va
dovą d. Arthurą C. Hender- 

__ _____ ___ _______ _____ x>ną. kuris yra atvykęs A- 
fetzte Brief oder Lebenszeu- • ^erikon su kitais iš sąjungi- 
gen von mir.

”Eur lieber Sohn und 
Bruder, Robt. Paul.’’

Vertime tas reiškia:
„Mieli Tėvialiai: Aš 

šiandien, 4 balandžio, 
metų, mirti. Meldžiu 
melsti už mane. Tai 
paskutinis laiškas arba pra
nešimas nuo manęs.

Jūsų mylimas sūnūs ir 
brolis, Robertas Povilas.*’ 
Laiškas bus perduotas i 

Washingtoną ir gal bus nu
siųstas jo tėvams Vokieti
jon.

Praegerio kišeniuje pas 
kui buvo atrastas ilgas raš
tas, kur jis išreiškia šios ša
lies valdžiai ir darbininkų 
unijai ištikimybę ir nusi
skundžia, kad sunku įstoti i 
mainierių uniją.

Praegerio nulinčiavimas 
nugąsdino net Washingtono 
valdžią. Tūli valdininkai 
sako, kad už Praegerio nu
žudymą Vokietija gali at
keršyt panašiu budu ameri
konams Vokietijoj. Kuo
met Anglija andai paskelbė 
kad ji vaišins suimtus vokie
čių submarinų kareivius 
kaipo kriminalistus, Vokie
tija tuojaus visus Anglijos 
oficierius pastatė ant duo
nos ir vandens. Kuomet 
Anglija apie tai sužinojo, 
ji tuojaus vokiečių oficie
rius nuo bausmės paliuosa- 
vo.

Iki šiol tečiaus Collinsvil- 
lės žmogžudžiai neareštuo
ti ir vietos valdžia neduoda 
varantų jiems areštuoti.

Plėšikai apvogė mokyklą.
Lynne augštesnėsės mo

kyklos triobon įsilaužę plėši
kai, atplėšė geležinę pini
gams apsaugoti spintą ir pa
ėmė rastus ioje $100. Pini
gai buvo padėti seifan iš apa 
čioje esančios valgyklos re- 
gisterio. kad per naktį pa
būtų. Vagišiai matomai vi
sa tai žinoję ir pinigus nusi
nešė.

Didelės Prakalbos.
Rengia Bostono Gedemi- 

ino Lietuvių Ukėsų Dr-stė, 
ateinančioj nedėlioj, 14 ba- 
landžio, 1918 St. Antany Sa
lėj, 12 North Bennet st., 
Boston, Mass. Svetainė atsi
darys nuo 2 po pietų. Kalbės 
keletas kalbėtojų. Dainuos 
Cambridge’aus Laisvės 
choras ir bus šiaip pamargi- 
nimų. Norintiems prisira
šyti i Draugystę, mokestis 
bus numažinta ant pusės. 
Todėl nepraleiskite geros 
progos. Visi vietos ir apie- 
linkės lietuviai atsilankykite 
Į tas gražias prakalbas.

Ged. Liet. Uk. Dr-stė.
MONTELLO, MASS.

TEATRAS ir BALIUS!
L. T. R. Viesulą statys scenoj kc 

tūlių aktu istorišką tragedijų
"KĖKŠTAS.” 

19 Balandžje-April, 1918 
Lietuvių Tautiškam Name

Teatras prasidės 2 vai. po pie
tų. Šokiai 7:3ų vai. vakare. Lietuviai, 
pasistengkit visi pamatyti šitą vei
kalą. nes "Kerštas" tai yra lietuvių 
istoriškas veikalas, kuris perstato 
gilią senovę, kada dar kryžiokai ty
kojo Lietuvą sunaikinti. įžanga te
atrui ir šokiams 50 c. Tik šokiams, 
30 centų KOMITETAS.

Politiškos prakalbos.
Lietuvių Ukėsų Draugi

jos Balandžio 14, 1918, Lie
tuvių svetainėje, kamp. E ir 
Silver sts., So. Boston, Mass. 
Prasidės 7:30 vai. vakare.

Kviečia L. U. Dr-jos 
VALDYBA.

Savininkas paimtas kariu- 
menėn.

Parsiduoda Packard Li- 
monsinas (automobilius) už 
$385.00. 4-rių cilinderių, ge
ram stovyje, 5 naujos šinos, 
daug daigtų ekstra. Petras 
J. Akunevich, 102 E. 5-th st., 
So. Boston, Tel. 1525-M.

Didelis Kepurių Balius! Columbia Gramafonai geriausi
Lietuvių Moterų Progresyviško Susivienijimo 13 kuopa, 

So. Boston, rengia didelį ir gražy Kepurių Balių

Subatoj, 20 Balandžio-April, 1918
Lietuvių Svetainėje

Kampas E ir Silver Sts., South Boston, Mass. 
laitas prisita I nl. vikiu Ir traiksis iki vitanikM.

Tarp kitų įvairumų bus ir “divorsas” tos poros, ku
riai andai Kapucinas davė šliubą. Bus dar daugiau 
juoko, negu per šliubą.

Už navatniausiaa kepures bus skiriamos dovanos.
Taigi visi, kas tik gyvas ir turite kojas, rengkitės ant šio nepaprasto Ba

liaus. Ir visi stengkitės turėt kuonavatniausią kepurę.

Įžanga: Moterims 25c. Vyrams 35c.
Visus nuoširdžiai kviečia KOMITETAS.

MALUNIISKAS ir 
KAMINAKRETIS

LIETUVIŲ SALĖJE 
Kamp. E ir Silver sts.,

So. Boston, Mass.
Prasidės 7:30 vaL vakare.

Po perstatymo bus šokiai 
iki vėlai nakties.

BRIGHTON, MASS.

Metinis Balius!
Rengia "Vienybės” Dr-j* Vyrų ir 

Moterų, Pėtnyčioj, 19 Balandžio. 191b 
Kooperacijos Salėje 26 Lincoln st., 
Brighton, Mass. Prasidės 6 vai. po 
pietų i/ tęsis iki ryto.

Gerbiamieji, Lietuvaitės ir Lietu
viai: Minėta Balių mes rengiam* la- 

! bai gražų ir todėl nesigirdidami tu- 
I rime pasakyt, kad atsilankiusieji ga- 
, lės gražiai pasilinksminti. Muzikan
tai bus geri >r grajįs lietuviškus ir 

I amerikoniškus šokius. Bus visokių 
užkandžių: lietuviškų kilbasų, sinkų, 

' kopūstų ir gardaus gėrimo.
Todėl visos lietuvaitės 

atsilankykite pas mus, 
"gocd time!”

Su pagarba kviečia
"VIENYBĖS” DRAUGYSTĖ.

PARSIDUODA FARMA!
50 akrų žemės, Banė, 5 

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

A. ŽVINGILAS, (15) 
26 Broadway, So. Boston,

Jų motoras moksliškai pagerinta* 
geriausių išradėjų: Eina tykiai ir 
niekad nepagenda; jų muzikos tonas 
yra aiškus ir naturališkas; išvaizda 
gražesnė. Todėl pirk Gramofoną pas 
mus, ir niekad nesigailėsi. Gramsfo- 
nu* ir rekordus siunčiame į visa* fo-

COLUMBIA
CRAFONCLA 

KAINA $18.00 •
Kateliogą Gramafonų ir naujausių lietuviškų rekordų aiunčiame 

visiems. Prisiųsk 4 centus persiunta muL

PILVINIS & ZALDOKS
j 233 Broadway, So. Boston, Mass.

KAINA $4fc>0
Tok* pat be viriau* tik |3d.00

įninku šalių darbininkų de
legatais pasitarti su Ame- 
kos darbininkais. Žydai nori 
išgirsti iš Anglijos socialis- 

Į to lupų apie Europos darbi
ninkų judėjimą.

Nuteistas už nelojališką 
žodį mėnesiui kalėjimo.
East Bostone teisėjas Bar- 

nes pereitą panedėlį ,nu- 
eisė vienam mėnesiui kalė- 
jiman Ciiarles’ą Hermanso- 
įą, už tai, kad susiginčijęs 
>u keliais jurininkais pasakė 
nepatriotišką žodį. Jurinin
kai vietoj gičytis su Her- 
mansonu, pašaukė policma- 

• ną ir liepė jį areštuot už ne- 
! ’ojoliškumą. Hermansonas 
teisme prisiekė, kad jis jam 

1 ori metamų žodžių nesakė, 
I todėl likos nuteistas tik vie- 
| nam mėnesiui.

Darbininkai protestuoja.
Bostono Centrai Labor 

Union organizacija pereito 
nedėldienio susirinkime pri
ėmė protesto rezoliuciją 
protestuojančią prieš gu
bernatoriaus ir legislaturos 
nuosprendi kaslink visuoti
no balsavimo klausime fede- 
ralės prohibicijos. Mat le- 
gislatura ir gubernatorius 
atmetė pasiūlymą, kad tame 
klausime butų leista patiems 
žmonėms nubalsuoti ar už
girdą visuotiną blaivybę, ar 
atmeta. Legislatura ir gu
bernatorius matomai per- 
matvdami, kad referendu
mas šiame klausime gali at
mesti pasiūlymą Įvesti visuo
tiną prohibiciją, referendu
mą atmetė ir nusprendė, kad 
klausimą išrištų pati legis- 

_. Centralinė unija

D-ras Kapočius, dentistas, 
kuris dėl brolio mirties buvo 
išvažiavęs Pennsylvanijon, 
ateinanti ketvergą, 11 kovo, 
vėl sugrįžta So. Bostonan ir 
jo ofisas, kuris randasi 
"Keleivio” name, vėl bus a- 
tidarytas.

PARSIDUODA 
AUTOMOBILIUS.

įsakai pigiai, automobilius su 7 sė
dynėms, elektriška šviesa, pats pra
sideda. 6 ciiinderiais; viskas Įtaisyta 
nagai naujousios mados; mažai va
žinėtas ir atrodo kaip naujas. Ateikit 
pasižiūrėti, o užtikrinu, kad patiks. 
Galima atsikreipti ir per laišką.

UBAS URBAN. (17)
26 Gatės st-. So. Boston, Mass.
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GERK "KEL.” SKAITYTOJAI! 
Jus žinot, kad visokie spaudos 

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

Su pagarba, 
"KELEIVIO” LEIDĖJAI.

Severa’s
Balsam of Ule

i 
(Severos Gyvybės Balsam*). Ta- ( 
sai vaistas palengvina Iprati.io 
užkietėjimą, nevirinimą, dispepsi- 1 
ją ir kepenų nesmagumus. Pa- ( 
mėgink jį nuo atsikarčiojančios 
karitligės. arba kaipo toniką dėl 1 ' 
senelių ir nusilpusių žmonių. Pilni i i 
nurodymai randasi pne kiekvie
nos bonkos. Kaštuoja 86 et. ' ' 

Parsiduoda visur aptuko**. i *

Akušerka
PaSainii karau W«mmm McSteal 

Ca*t*v, BaKkaara. M*.
Pasekmines! atiteka aavo darbą prte 

ęimrtnne. taipci «uwkta < laukte, rodaa ii 
pagalba in vairiose moaera Hgeae.

F. Stropiene,6_________ r i**

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

419 BOYLSTON STR.
Suite 419, 420 ir 421,

Netoli didžiojo miesto knygyno,
BOSTON, MASS.■

8>

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

S. H. HARR1SON CO.
662—672 Washington St., Boston, Mass.

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 šj pavasarį pagal jų gerumą yra prieina
mesnės negu kada nors pirmiau.

Kainos vasarinių Siutų ir Plosčių nuo $12.00 iki $35. 
Taipgi mes užiaikom visą eilę įvairiausių Vyrams ir Vai
kams P AS1 PUOŠIMŲ ir ČEVERYKŲ.

J. ZUPKAUSKAS SU
S. H. HARRISON COMPANY 

662—672 WASHINGTON ST. BOSTON, MASS.
>
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kuris turi

Sėti, OverktfiĮ ir Rinlntą Knatavf.
Taipgi užiaikom visą eilę auksiniu, sidabrinių ir 

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

reikalavimo.
Viską galite gaut užmokant arba ant lengvų išmo

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

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

KURIS IŠGYDO
Profesorių* Daktaras French yra 

žinomas tarpe jo brolių daktarų, kai
po Daktaras, kuris išgydo. Per 30 
metų ligonbučių, dispensarįų ir priva- 
tiškos praktiko* jisai išgydė šimtu* 
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-Spinduliai, su kuriais kū
nas yra kiaurai permatomas ir su
rasta užsislėpusi liga. Prof. D-ras 
French turi geriausiai įtaisyt* medi- 
kališką kontorą Bostone.

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

Jeigu jus nepasekmingai gydė kiti 
daktarai, kodėl neiti pas Prof. D-r* 
French ir gauti pirmiausiai gerą pil
ną išegzaminavimą su X-Spindultais 

pagal vėliausių ligų gydymo metodą? 
irę prieš jus kiekvieną yra atgauti

NAUJAUSIAS BUDAS
MOKSLIŠKO GYDYMO.

ir tuomet pasiduoti gydymui
Jūsų pareiga prieš pats save prieš Jus kiekvieną yra atgauti aavo 
sveikatą. Eikite pas Prof. D-rą French ir jis padarys tai jums sutau
pydamas jūsų skausmą, laiką ir pinigus.

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

Kiekvienai sergančiai ypatai, kuri atsineš šį kuponą į jo Kontorą, 
Prof. D-ras French suteiks ekspertišką egzaminavimą biie kokią dieną, 

(JtDYKA apart panedėlio, bėgyje sekančių 30 dienų.
Vedusios moters turi ateiti sykiu su savo vyrais; X-Spinduliai* *g- 

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, rup tu r* ir patrūkimą 
išgydoma be operacijos. Atskiras departamentas pnvatiškoms-tyrų ir 
moterų ligoms, lytiška* nusilpimas, naktiniai nubėgamai, ' 
tL, ir tt.

Dr. GEORGE H
240 Huntington Avė 

Cor. Massachusetts Avė 
jtoįĮ/žTr BOSTON, MASS.

Telephone: Back Bay 1708 Temple Building
Priėmime valandas:

Neo 9 vaL ryt* iki g vakare ksdieea.
N'edėHomis ir šventadieniaia nesi* v. ryt* Ud 2 v. p* pietų. 
Pagedėliais kontora uždaryta. kalbame lietuviškai.)


