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Sąjungininkai padeda bolševikams kariant 
prieš Baltąją Gvardiją.

FRANCUZŲ IR ANGLŲ 
KARIUMENĖ IŠLIPO 
KOLOS APSKRITY.

Nori apginti rusų geležin
kelį šiaurėje.

Maskva.— Murmansko 
uoste, ant šiaurrytinio Ko
los pu-salio pakraščio, prie 
Šiaurės vandenyno likos iš
sodinta francuzų ir anglų 
kariumenė, kad sustiprinus 
Anglijos jurininkus, kurie 
buvo tenai iškelti kelios są- 
vaitės atgal.- Šita sąjungi
ninkų 'kariumenė padeda 
bolštvikų spėkoms saugoti 
Murmano pakraštį ir gele
žinkelį nuo finų Baltosios 
Gvardijos užpuolimų.

Kaip bolševikų Raudona
jai Gvardijai, taip ir sąjun
gininkų kariumenei vado
vauja Murmano darbininkų 
ir kareivių karinė taryba, 
kurion įneina vienas anglas, 
vienas franeuzas ir vienas 
rusas.

Finų Baltoji Gvardija at- 
takavo Murmano geležinke
lį arti Kerno, 270 angliškų 
mylių į pietus nuo Murman
sko ir 200 mylių į vakarus 
nuo Archangelsko, bet buvo 
sąjungir/mkų kariumenės 
atremta.

Bolševikų ir sąjunginin
kų kariumenė veikia ben
drai ir Baltųjų jūrių pa
kraščio gyventojai labai 
džiaugiasi, kad sąjunginin
kai padeda ginti jų kraštą 
nuo Baltosios Gvardijos, 
kuri nori atkirsti tą apielin- 
kę nuo Rusijos ir paimti ją 
į savo rankas.

Dabar tik pirmu kart cen
zūra praleido žinią, kad an
glų jurininkai likos išsodin
ti Rusijos šiaurėj padėti 
bolševikų kariumenei. An
dai anglų ir japonų jurinin
kai buvo išsodinti Vladivos
toke, bet šitas žingsnis bu
vo padarytas prieš bolševi
kų valdžios norą.

Išlipę dabar anglų ir 
francuzų kareiviai saugoja 
geležinkelius, kurie bėga iš 
Rusijos gilumos į didžiuo
sius šiaurės uostus—Ar
changelską ir Murmonską. 
Šituose uostuse esama dide
lių sandelių karės reikme
nų, kurios susikrovė tenai 
iš laivų taip kaip ir Vladi
vostoke. Daugelis tų reik
menų buvę nusiųsta iš Su
vienytų Valstijų dar prieš 
Rusijos revoliuciją.

Kontr-revoViucinė Baltoji 
Gvardija, kuri atakavo ne
toli Kerno geležinkelį, turė
jo pereiti Finliandijos rube- 
žių ir įsiveržti Rusijos teri- 
torijon apie 150 mylių, kad 
pertraukus geležinkelio 
komunikaciją su Murmans
ku. Archangelskas guli nuo 
Kerno už 150 mylių, kitoj 
Baltųjų jūrių pusėj.

SUSTREIKAVO 6.000 
ANGLIAKASIŲ.

Marylando valstijoj, 
Georgės Creek ir Upper Po- 
tomac apskričiuose sustrei
kavo 6,000 angliakasių. Jie 
reikalauja geresnių darbo 
sąlygų ir pripažinimo uni
jos.

«
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KORNILOVAS VĖL KE 
LIA MAIŠTĄ.

Iš Petrogrado telegrafuo
jama: Tarp Kornilovo ir so
vietų kariumenės vėl prasi
dėjo mūšiai. Rostovas prie 
Dono randasi anarchistų 
rankose.

Pasitraukus vokiečiams 
iš Chersono, kareiviai 
pradėjo žudyt oficierius ir 
buržuaziją. Vokiečiai po- 
tam vėl užėmė miestą.

Novočerkaske piktada
riai buvo pradėję kelti be
tvarkę, bet buvo kulkasvai- 
džiais išvaikyti.

Vyborgo (Finliandijoje) 
šiaurėje tarp baltosios ir 
raudonosios gvardijų perei
toj sąvaitėj buvo smarkus 
mušis.

BOLŠEVIKAI REIKA
LAUJA VLADIVOSTOKO 

SANDELIŲ.
Vladivostoke gauta nuo 

bolševikų valdžios Įsaky
mas, kad visos sprogstamos 
medžiagos, metalai, maši
nos ir kitokie dalykai butų 
išsiųsti iš tenai Europos Ru
sijon. Tuo tikslu Įsakyta su
stabdyti pasažierinius ir ki
tokius traukinius, jeigu bu
tų reikalas.

RUSŲ AMBASADORIUS 
VAŽIUOJA BERLYNAN.

Iš Maskvos pranešama, 
kad Rudolfas Joffe likos 
paskirtas Rusijos ambasa
dorium Vokietijoj ir kad 16 
balandžio jis su savo štabu 
apleido jau Maskvą. Pake
liui Į Berlyną jisai susiti
kęs su kunigaikščiu von 
Mirbachu, kurį vokiečiai 
siunčia ambasadorium' Ru
sijon.

Joffe buvo pirmutinis ru-j 
su taikos delegacijos Lietu-i DIDŽIOJI KANUOLĖ Už-1
vos Brastoj pirmininkas. 
Jis yra tik 34 metų amžiaus 
ir priguli prie didžiumiečių 
socialdemokratų. Jis ilgai 
buvo ištremtas Sibire ir tū
lą laiką gyveno Vokietijoj.

BOLŠEVIKAI PRAŠO' KY
NŲ IŠDUOT KAZOKŲ 

VADĄ.
Iš Pekino pranešama, kad 

bolševikų valdžia įteikusi 
Kynų valdžiai ultimatumą, 
reikalaudama išdavimo ka
zokų vado Semionovo ir nu
ginklavimo jo kariumenės. 
Kuomet kyniečiai atsisakę 
reikalavimą išpildyt, rusai, 
sakoma, pradėję bombar- 
duot geležinkelio stotį ant 
Mandžiurijos rubežiaus, bet 
šoviniai iki stoties nesiekę.

Dabar bolševikai koncen
truoją spėkas apie Vladi
vostoką.

DU RUSŲ GENEROLAI 
UŽMUŠTI.

Maskvoj gauta nepatvir
tintų žinių, kad gen. Komi- 
lovas ir gen. Semionovas, 
kurie vedė prieš bolševikus 
karę, likos jau užmušti. 
Kornilovo kariumenė veikė 
Ukrainoj, o Semionovo— 
Sibire.

lie

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

SUŽEISTI FRANCIJOJ 
LIETUVIAI?

Tarp sužeistų Amerikos 
kareivių Francuzijoj, pa
skelbtų čia 17 ir 23 balan
džio, randam sekančių 
tuviškų vardų:

Tadas Banevičia,
Juozas Kairaitis,
Robertas Albackis, 
Tarnas Elukevičia, 
Franas Linkauskas, 
Juozas Aleksandravičia. 
Kartu su šitais vardais 

buvo paskelbta iš viso 258 
užmuštų ir sužeistų.

TURKAI PAĖMĖ BA- 
TUMĄ.

Konstantinopolis oficia
liai paskelbė, kad turkai u- 
žėmė Batumą!

Batumas yra Kaukaze, 
prie Juodųjų jūrių. Sulyg 
Lietuvos Brastos sutarties, 
rusai turėjo atiduoti tą 
miestą Turkijai ir rusų ka
riumenė iš tenai pasitraukė, 
bet armėnai nenorėjo turkų 
įsileisti.

VOKIEČIŲ SUŽEISTAIS 
UŽVERSTI MIESTAI.
Amsterdamo laikraščio 

”Telegraaf” koresponden
tas praneša, kad vokiečių 
sužeistieji iš Francuzijos ir 
Flandrijos plaukia tokiomis 
bangomis, jog visi miestai 
likos užversti. Ligonbučiai, 
mokyklos, bažnyčios ir klio- 
štoriai esą pilni sužeistų ne
tik Brusely, bet ir daugely 
vietų į pietus nuo Belgijos 
sostinės. Net privatinius 
namus vokiečiai pradėję 
rekvizuoti ir versti juos li- 
gonbučiais.

Pereitoj sąvaitėj kasdie
na į Bruselį ateidavo po 40 
traukinių su sužeistais. 
Daugelis tų traukinių buvę 
sudaryta iš gyvulių vagonų 
ir sužeistieji kareiviai su 
guldyti juose ant šiaudų.

MUŠĖ 118 ŽMONIŲ , 
PARYŽIUJE.

Iš Paryžiaus pranešama, 
kad tolišaujamoji vokiečių 
kanuolė bombarduoja Pa
ryžių jau nuo 23 kovo. Šovi
niai krisdami Į miestą per 
17 dienų 118 žmonių užmu
šė, o 230 sužeidė.

Rusai protestuoja 
prieš Japonus.

Visa Rusijos spauda pa
smerkia Japoniją už išsodi
nimą Vladivostoke kariu
menės. Japonija kaltinama 
noru sunaikinti Rusijos re
voliuciją, ginti svetimus e- 
konomiškus reikalus ir su
stabdyti revoliucijos plėto
jimąsi į kitas Europos šalis.

Net kadetų laikraščiai iš
juokia paduodamas prie
žastis dėl japonų išsodini
mo. Tūli jų stebisi, kad prie 
to prisidėjo ir Anglija. Bol
ševikų spauda pasmerkia 
sąjungininkų pritarimą.

Užsienio ministeris čiče- 
rinas pasišaukė sąjunginin
kų pasiuntinius ir karštai 
dėl šito japonų žingsnio 
protestavo, nurodydamas, 
jog tai yra laužymas Rusi
jos suvereniteto.

AMERIKONŲ NUOSTO
LIAI.

Iki 18 balandžio Ameri
kos kariumenės nuostoliai 
Francuzijoj paduodami se
kančiai :

Užmušta bei mirė 1,749
Sužeista 1,922
Suimta 43
Prapuolė 40

Iš viso 3,734.

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

Airiai sukilo 
prieš Konskripciją
ANGLIJOS VALDŽIA UŽ

GRIEBĖ GELEŽINKE
LIUS, PAČTĄ IR 

TELEFONUS.

Californijoj
žeme dreba.

Pereitoj nedėlioj pietų Ca
lifornijoj smarkiai sudrebė
jo žemė. Daugiausia nu
kentėjo San Jacinto ir He- 
met miesteliai, kurie guli už 
75 mylių į rytus nuo Los 
Angeles. Trečia dalis biz
nio visai suiro. Sugriuvo

Darbininkai apskelbė gene- keliatas namų. Sumišime 
rališką -streiką. žuvo tabako fabrikantas

Vėliausios žinios iš Airi- Damell iš Bostono. JĮ už
jos rodo, kad sukilimas mindžiojo kiti žmonės bėg- 
prieš įvedimą tenai kon- darni. Los Angeles mieste 
skripcijos smarkiai auga, išbirėjo keli šimtai langų ir 
Paskutinėmis dienomis bu- aptrupėjo namų karnizai, 
vo sušaukta apie 200 pro
testo mitingų Airijoj. Susi
vienijo visos partijos. Dub
lino majoras sušaukė visų 
srovių susirinkimą, kad ap- . ........ .
svarsčius budus kovai prieš New Yorko apskričio pro- 
įvedimą naujo įstatymo, kuroras įtaisė jau trečią iš 
Net katalikų dvasiškija pa- eilės ablavą ant ”čap sui” 
smerkė draftą; Korko ka- restoranų, kurie stovi visa 
talikų vyskupas patarė jau-'naktį atdari. Iškrėsta išvi- 
mems . vyrams pasyviai !s0 apie 50 restoranų ir ka- 
draftui priešintis. vinių, sulaikyta ir išegzami-

Sinnfemeriai susivienijo nuota apie 50 jaunų vyru ir 
su nacionalistais ir nepri-: moteriškių. Visiems liepta 
gulmmgais nacionalistais; ateiti ant rytojaus pas pro- 
- - --- --- j -___ Ke-

pasiryžę Hatas jaunų žmonių buvo a 
..... __ ------- Kareiviai, kurie

TREČIA ABLAVA ANT 
RESTORANŲ 
NEW YORKE.

Pereitos nedėlios naktį 

j • • •• j • C*W1VX V X j lUJGUO Jk7<
visiems jiems vadovauja kurorą ant tardymo. 

:John Dillon; visi i—~—~~ " • “ * *
kovoti prieš konskripciją reštuota. kareiviai, ____

Į „visų paseknungiausiais bu- neturėjo pasportų, visi likos 
dais,” kaip sako rezoliucija, areštuoti, 
kuri buvo priimta vyskupą! 
susirinkime.

Sulyg paskelbtų
; -- ....... .........................

Į

Šitos kratos daromos tiks
lu išvalyti naktines nedory- 

.. - Korko bes, kurios New Yorke ne-
Daily Chronicle” žinių, ka-1 paprastai buvo išaiplėtoju- 

rinė anglų valdžia paėmė į sios.
savo rankas visus svarbiau- j _______ .
sius Airijos geležinkelius, TEISME pAKORg Juol). 
pactą ir telefonus. Be to da VEIDJ
pranešama, kad policija iš-'vežė visus ginklus ir amuni- b ■ tokfa^iti Jmas' ^fri. 
cija is Dublino ginklu krau- f .. ,. . ,tuviu ir sakoma kad ki- fas nueJ° areštuoti juod- S’ AMj™ miduose «idi už pa“- 
einklai tain nar busią km--11rną svaigalų. Juodveidis 
fiskuoti P P 3 šerifą nušovė ir Pa**?0-

Pereitoj nedėlioj Dubline M^eįio gyventojai apsupo 
buvo visų uniju susirinki-ff^eidi ginoj ir, kuomet 
mas ir nutarta paskelbti n-?1’ lssaude “m!‘
tarninke generališką istrei-cl.»- suėmė jj. Įniršusį mi- 
ka, kaipo protestą prieš ">!> Parvilko savo juoduką į 
konskripciją ir kaipo ženk- teism0 na.m? lr «® JI Pak«- 
la, kad darbininkai jai prie- r% °, T ’ k""3šjįgjg J ant tos vietos, kur jis buvo

I Pieniai ir duonkepiai pra- -ir tenai «
nešė gyventojams, kad tą ant 'auto sudegino.
j'e"3 nebuS m Plen°’ "ei SOCIALISTŲ BALSAI 
“s tramvajų ir trans- CHICAGOJ PAAUGO, 
porto darbininkų organiza- Socialistų priešai labai 
cijos nutarė pertraukti dar- džiaugėsi, kad paskutiniuo- 
bą; tą patį padarė visi ma- se rinkimuose Chicagoj so- 
šinistai, dailvdės, rubsiu- cialistai likos „visiškai šū
viai, kalviai ir kiti. Vien mušti.” Bet suskaičius da- 
geležinkeliu darbininku or- bar balsus pasirodė, kad so- 
ganizacija turi apie 20,000 cialistų judėjimas Chicagoj 
narių. šįmet turi daug daugiau ša-

Šitas judėjimas nėra pa- lininkų, negu kada nors pa
prastas streikas, liet de- ma. štai ką parodo skaitli- 
monstracija su politiškais 
tikslais.

Saliunų savininkai prane
šė, kad jie savo biznį tą die
ną irgi uždarysią. Kadangi 
spaustuvių darbininkų uni
ja taipgi nutarė pertraukti 
(įarbą. tai unijistų spausdi
nami laikraščiai irgi neišeis.

nes:
1915 metų rinkimuose vi

soj Chicagoj už socialistus 
buvo paduota 38,106 balsai.

1916 metais socialistai ga
vo jau 45,348 balsų.

Šįmet gi Chicagos gyven
tojai padavė už socialistus 
jau 64,216 balsų. Ir tai ne
žiūrint to, kad netik Chica
gos, bet visos Amerikos 
kapitalistų spauda agitavo 
prieš Chicagos socialistus.

i

VVILSONAS NUSIDEGI
NO RANKĄ.

Prezidentas Wilsonas iš
lipdamas iš anglų „tanko” 
nusitvėrė už garo dūdos ir 
labai nusidegino kairiąją 
ranką.

True translation filed with the post
master at Boston, Mass., on April 
3, 1918, as reųuired by the Act of
October 6, 1917.

BILIUS PRIEŠ
LINČIAVIMĄ.

Missouri valstijos kon- 
gresmanas Dyer įnešė bi- 
lių, kad žmonių linčiavimas 
butų uždraustas Suvienytų 
Valstijų įstatymais ir kad 
žmonės, kurie dalyvaus toj 
gaujoj, kuri ką nors nužu
dys, butų teisiami už žmog
žudystę.

Kad visuomenė jaustų 
prieš tokį įstatymą atsako
mybę, Dyer pataria, kad 
kiekvienas pavietas, kur 
tokia piktadarystė atsitiks, 
turėtų užmokėti nemažiau 
kaip $5,000 ir nedaugiau 
kaip $10,000 nulinčiuoto 
žmogaus šeimynai, o jeigu 
jis šeimynos neturi, tai Su
vienytų Valstijų naudai.

Toliaus bilius reikalauja, 
kad vietos valdininkai, ku
rie nesistengė linčiavimą 
sustabdyti arba piktadarius 
suimti, butų taip pat bau
džiami. Kas parodys nulin- 
čiavimui nors kiek užuojau
tos arba atsisakys duot pa
aiškinimų į tardytojo klau
simus, tas negali būt renka
mas į prisaikintųjų suolą to
kioj byloj.

Dyero įnešimas yra tai
komas prieš tokius linčiavi- 
mus, kaip andai atsitiko 
Collinsvillėj, III., kur likos 
nulinčiuotas unijos darbi- 
bininkas Praegeris. Keturi 
taikos teisėjai tenai atsisa
kė duot varantų piktada
riams areštuoti.

Nėra tečiaus vilties, kad 
šitas Įnešimas pereitų per 
abudu Kongreso butu.

PALEIDO Iš KALĖJIMO 
40 MAINIERIŲ.

Šiomis dienomis Buttėj, 
Montanos valstijoj, likos pa
leista iš kalėjimo 40 rudaka- 
sių, kurie buvo areštuoti 25 
kovo ramiam susirinkime ir 
iki šiol buvo laikomi kalėji
me be teismo. Tarp suimtų 
buvo daugiausia finų. Nuo 
17 kovo Buttėj areštuota 
jau daugiau kaip 200 orga
nizuotų darbininkų.

PHIL A DELPHIA FEDE- 
RALĖS VALDŽIOS 

RANKOSE.
Federalė valdžia paėmė į 

savo rankas visą Philadel- 
phijos policiją, kad išvalius 
iš miesto paleistuvystę. Mat 
tenai stovi daug jurininkų, 
tai valdžia nori, kad mies
tas butų švarus. Policijos 
perdėtinis James Robinson 
likos paleistas 30 dienų va- 
kacijoms.

40,000 VOKIEČIŲ IŠLIPO 
HELSINGFORSE.

Londone gauta žinių, kad 
Helsingforse išlipo 40,000 
vokiečių. Helsingforso uos
te dabar stovi 12 kariškų 
vokiečių laivų.

AREŠTAVO DETEKTIVĄ 
Už VAGYSTĘ.

Chicagoj likos areštuo
tas detektivas Pantasidies 
iš Springfield, Mass. Jį kal
tina už pabėgimą su $1,700 
policijos pinigų.

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

Washingtonas mano, 
kad Wladivostoke 

kils susirėmimas.
Washingtone manoma, 

kad dėl bolševikų įsakymo 
išgabenti iš Vladivostoko 
visus sandėlius Europos 
Rusijon gali prieiti prie 
ginkluoto susirėmimo tarp 
japonų ir vietos Sovieto ka
riumenės, tečiaus daug 
svarbos ant to nededama.

Sibiro geležinkelis yra la
bai prastas ir Washingtone 
manoma, kad neišlavinti ru
sų geležinkelių darbininkai 
negalės išgabenti milžiniš
kų sandėlių už kelių tūks
tančių mylių.

Valdininkai čia yra įsi
tikinę, kad tų tavorų nebus 
galima išvežti da ir dėlto, 
kad sustabdžius ant Sibiro 
geležinkelio visą kitą judėji
mą, pasipriešintų tam Sibi
ro gilumos gyventojai, nes 
tas reikštų jiems badą.

Valdininkai čia pastebėjo, 
kad kaip tik bolševikai iš
leido įsakymą gabenti iš 
Vladivostoko minėtus san
dėlius, tuojaus anglų ir ja
ponų jurininkai Vladivosto
ke pradėjo gauti sustiprini
mų buk tai dėl augančių 
prieš japonus demonstraci- 
JU-

Didelė karinių medegų da
lis buyo atvežta Vladivos- 
tokan iš Japonijos ir abejo
jama, kad Japonija ką nors 
leis išgabenti Rusijon, o 
juo labiau, kad bolševikų 
valdžia panaikino visas sko
las ir atsisakė už tuos tavo- 
rus mokėt

TEUTONAI SU BALTĄJĄ 
GVARDIJA SKERDŽIA 
REVOLIUCIONIERIUS.
Žinios iš Finliandijos sa

ko, kad pakol vokiečiai pa
ėmė pereitoj subatoj Hel- 
singforsą, tenai per tris die
nas ėjo smarkus mūšiai 
Kartu su vokiečiais eina 
Baltoji Gvardija, kurios tik
slas esąs pasmaugti revoliu
ciją.

Su paimtais nelaisvėn re
voliucionieriais Baltoji 
Gvardija elgiasi neišpasaky
tai žiauriai. Visi nelais- 
viai šaudomi ant vietos, 
kaip tik juos paima. Švedų 
laikraštis ”Swenska Dag- 
bladet” gavo iš savo kores
pondento šitokį pranešimą:

„Kartu su Raudonąja 
Gvardija kovojo ir moterįs. 
Daug jų buvo apsirengusių 
vyrų drapanom. Suėmę jas 
Baltosios Gvardijos karei
viai tuojaus sustatė prie sie
nos ir sušaudė.”

VOKIEČIŲ LAIKRAŠTIS 
SKUNDŽIA AMERIKONŲ 

LAIKRAŠTĮ.
New Yorko vokiečių laik

raštis „Staats Zeitung” ap
skundė „New York Herala” 
kompaniją už kriminališką 
šmeižimą. Mat šita kom
panija išspausdino ”Eve- 
ning TelegTam’e” paveikslą 
antgalviu: „Maišto Žalčiai.” 
Šitas paveikslas reprezenta
vo vokiečių laikraščius, jų 
tarpe ir „Staats Zeitung.”
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APŽVALGA D
KRITIKUOJA KAL

BĖTOJUS.
Pastaruoju laiku atsirado 

daug naujų kalbėtojų.•Dau
giau iš jų pagarsėjo Petri
kienė, Jukelis ir da kelt Pa- 
garsėjo, žinoma, daugiausia 
tuo, kad kalba už bolševikus 
ir kalbėdami smarkiai rėkia.

Bet, anot tos pasakos, jei
gu bačka garsiai skamba, 
tai taip ir žinok, kad ji tuš
čia. Taip yra ir su tais 
"garsiais” kalbėtojais. Štai 
tūlas Bolševikas aprašo 
”Laisvėj" skaitytą Brookly- 

'ne Jukelio referatą "Klesų 
kova iš materiališko žvilgs
nio," kur apie klesų kovą 
nieko nebuvo. Kalbėtojas 
kalbėjo apie tikėjimą, ir tai 
labai nevykusiai. Pavyz
džiui, jis pasakęs, kad kata
likai buvo jau 300 metų prieš 
Kristau? gimimą.

"Laisvės" bendradarbis 
paduoda Jukelio referatą a- 
pie "klesų kovą” šitokioj 
sutraukoj:

"Gana smarkus katalikų ju
dėjimas buvo 300 metų pirm 
Kristaus užgimimo; jis iškilo 
komunizmui griūvant; Pilotas 
nukryžavojo ne vieną, bet pen
kiolika Kristų; romiečiai iš
naudotojai, pirkdami vergus 
nuo lėbaujančių ir ištvirkusių 
graikų, nusipirko ir katalikini 
judėjimą; vergai susiorganiza
vę katalikinėje organizacijoje, 
laiks nuo laiko laikydavo su
sivažiavimus, o kad susikalbė
ti tuose susivažiavimuose, tai 
priėmė lotynų kalbą; kuomet 
katalikų tikėjimas, ačiū pristo- 
jimui prie jo išnaudotojams, 
liko pastarųjų Įrankiu, tuomet 
išnaudojamieji katalikai įkūrė 
mohametonų (kalbėtojas jį va
dino mohometu) tikėjimą; tur
čiai irgi pastojo inohameton&is 
ir išnaudojamieji tokiu budu 
vėla liko apviltais; tada prisi
ėjo tverti reformacijiiris judė
jimas; bažnytinės reformaci
jos reikalavo kaimiečiai, kurių 
didžiausiu reikalavimu buvo, 
turėti teisę linksmintis bažny
čiose, ką darydavo $onai; re
formacijos taipgi reikalavę ir 
kunigai, nes jiems buCo ne
smagu bę pačių; taip ve, M. 
Liuteris po apsivedimui nusto
jo reikalavęs reformacijos ir 
pastojo išnaudotojų šalininku. 
(Kuomet po prakalbėlei tūlas 
draugas ant juoko pastebėjo, 
kad Liuteris neturėjęs pačios, 
tąi kalbėtojas atsiprašė, jog jis 
klaidą padaręs sakydamas, 
kad Liuteris apsivedęs! Butų 
žingeidu žinoti, kaip drg. J. J. 
nusistebės, kuomet skaityda
mas istoriją kada-nors atras 
tą faktą, kad Liuteris buvo va- 
dęs). Užbaigdamas savo tuš- 

. čiažodžiavimą sušuko: 'Buržu
azija, kad išsigelbėti nuo dar
bininkų, tai iškišo Mohametą, 
Liuterį ir Kerenskį.’ ”

Iš to jau matyt, kad kalbė
tojas neturi jokios nuovokos 
nei apie klesų kovą, nei apie 
istoriją. Jis nežino to, kad 
kuomet gyveno Mahometas 
ir Liuteris, tai buržuazijos 
visai da nebuvo. Kiti jo 
tvirtinimai irgi neteisingi.

Žinoma, anot "laisvės,” 
iš paprasto darbininko, ku
ris neturėjo progos lankyti 
mokyklos, kuris dienomis 
dirba dirbtuvėj ir tik vaka
rais bando šį-tą parašyti, 
negalima daug nei reikalau
ti. Bet keista, kad žmonės 
griebiasi už tokių dalykų, 
kurių jie nesupranta, o da 
keisčiau, kad tokie drąsuo
liai šoka "privatiškus laik
raščius” dėl klesų kovos 
"kritikuotu”

Da daugiau. Jie da "kri
tikuoja" ir tokius gilius so
cializmo žinovus, kaip Bebe- 
lis ir Kautskis. Jukelis sa
vo "referate” pavadinęs Be- 
belį ir Kautekį socializmo 
"priešais”, nes jiedu savo

"atimti nuo 
revoliucionu-i

raštais bandą 
darbininkų 
mą.”

"Laisvės" 
pataria kokiai nors LSS. 
įstaigai "tokių nesąmonių 
skleidimą nuo musų pagrin
dų aprubežiuoti.”

Kitas "L.” bendradarbis 
nurodo, kad ir Petrikienė 
nedaug geresnė kalbėtoja. 
Sako, ji "mėgsta daug de
juoti ir šaukti dėl vargų, bet 
mažai turi faktų ir jos lietu
vių kalba labai bėdina.”

bendradarbis

"NAUJIENOS" NEPRI
TARIA LAISVAMA

NIŲ ORGANIZA
CIJAI.

"Kardo" redakcija paskel
bė lietuvių laisvamaniams 
paraginimą atgaivinti Lie 
tuvių Laisvamanių Susivie 
nijimą. To susivienijime 
tikslu statoma kova su kle
rikalizmu.

"Naujienos” šitam suma
nymui tečiaus nepritaria 
Jos mano, kad—

"šito sumanymo autoriai da 
ro stambią klaidą, norėdam 
padaryti laisvamanybę politi 
kas organizacija. Politikos 
partijų jau mes turime pąkan 
karnai. Tolimesnis tų partiji 
augimas gali kartais privesi 
prie vierfos arba kitos jų skili 
mo; bet sunku sau Įsivaizdini 
kad galėtų atsirasti nauja pa r 
tija, kuri visai nebūtų dabar 
tinių musų srovių ribose.

"Tos srovės baugia u s ar ma 
žigus atstovauja tris pamali 
nius musų visuomenės sluogs 
nius: darbininkus, biznierius i 
dvasiškąją. Taigi jų gyvavi 
mo pamatas yra aiškus. Be 
keno reikalus reikštų ’organi 
zuotoji laisvamani j a’? Jeig 
darbininkų—tai jie turi sočia 

i listų partiją, jeigu biznierių- 
tai jie turi tautininkų partiją 
o jeigu tokių elementų, kuri 
nėra nė darbininkai, nė biznie 
riai (sakysime, inteligentų) 
—tai jie yra perdaug neskait 
lingi, kad galėtų lošt savaran 
kią rolę politikoje.”
ToHaus:

"Laisvamaniu gali būt i. 
darbininkas, ir biznierius, i 
inteligentas; juo negali bu 
tiktai kunigas, zakristijoną 
arba vargamistra. Taigi nėr 
reikalo steigt kokią-nors atski 
ra laisvamanišką politikos pai 
tiją. Vietoje to, laisvamania 
atsieks daugiaus, jeigu ji 
stengsis skleist savo idėją, nt 
varžydami savo veikimo part.' 
jinėms riboms.”

Mes šitam klausime esą 
me truputi kitokios nuomc 
nės. Mums rodosi, kad lais 
vamanių organizacijai yr; 
gana plati dirva musų visuo 
menėj, ir-kad tokia organi 
zacija galėtų atlikti nemaž, 
kultūrinio darbo, jeigu ja 
atsirastų gabių Vadų.

I i

i

AR BUS VISUOTINA 
BLAIVYBĖ?

Kongresas andai padarė 
įstatymą, kad visoj šaly bu 
tų panaikinti svaigalai. Ta. 
įstatymas tečiaus įneis gy- 
veniman tik tuomet, kuomet 
jį parems nemažiau, kaip 3t 
valstijos.

Taigi dabar eina valstijų 
balsavimas, šiomis dieno
mis balsavo Massachusetts 
valstija. Didele bąlsų di 
džiuma įstatymas likos pri
imtas. Tai buvo jau vie
nuolikta valstija už visuoti 
ną blaivybę. Reikia da 2-‘ 
valstijų pritarimo, kad įsta
tymas butų priimtas.

Valstijų balsavimas turi 
pasibaigti ne vėliau kaip už 
7-nių metų.

Jeigu 36 valstijos šitą į- 
statymą parems, tai už metų 
nuo 36-tos valstijos pritari
mo jis įneis gyveniman ir vi
sa šalis bus "sausa.”

VĖL SMŪGIS "KAIRIŲ
JŲ" TAKTIKAI.

Mes jau nesykį išrodinė- 
jom, kad musų "kairieji" 

■savo šukavimais ir karščia
vimais labai tankiai daro 
klaidų. Jiems rodosi, kad 
tik jie yra tikri socialistai, 
tik jie supranta klesų kovos 
principus, nes tik jie yra 
"kairieji” ir tik jie vaduoja
si Kapsuko rezoliucijomis; 
gi visi kiti socialistai,tai tik 
socialistai "dėl biznio”. Kad 
taip manydami jie klysta, 
tai nesykį jau parodė pats 
gyvenimas.

Jie tvirtino, pavyzdžiui, 
kad "tikri socialistai” nepri
valo tėvynės ginti, nes taip 
kalbėjo Rusijos bolševikai. 
Bet šiandien patįs bolševikai 
tėvynę jau gina.

Mūsiškiai "kairieji" prie
šinosi darbininkų tarybos i- 
dėjai, sakydami,kad tai "o- 
portunistų” darbas. Bet 
šiandien visų tautų socialis
tai tarybas remia.

—Jie buvo priešingi ir šel
pimo darbui, sakydami, kad 
ai ne socialistų darbas.
Bet kuomet musų "kairie- 

i” smerkia Lietuvos šelpi- 
no Fondą (žiur. "Mot. Bal.” 
ir. 1-2), tai jų vadas Kapsu
kas praneša iš Rusijos 
("Laisvė” nr. 30), kad— 

"Paėmėm viską Į savo ran 
kas—ir tremtinių 
visas kitas puses lietuvių gy
venimo (Įsteigtas panašus Į 
lenkų ir kitų lietuvių komisa
riatas ; aš—komisaras). 
bar važiuojam į Voronežą lik 
viduot C. Komitetą. Tremti 
nių darbe dirbame išvien visi 
kairieji.’’
Šitas pranešimas, tai di

liausias smūgis musų "kai- 
•iemsiems,” kurie sakė, kač 
elpimo darbas, tai nesocia- 
istų darbas.

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

AR PRADĖS RUSIA 
KARĘ ItNAUJO?

Tni* translatfon ftl«d with the post- msster at Boston, Mass., on April n v . eŽa miesto lififOnbutin.
24, 191-8, as required by the Act ofOctober 6, 1917. į- - . . * - - - -
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AUSTRALIJOJ NUBAUS
TAS LIETUVIS.

Vienas "Keleivio” skaity- 
ojas prisiuntė mums pluoš- 
ą laikraščių iš Australijos. 
Ziename iš jų randame ži
lių ir apie lietuvius. "Tht 
South Coast Times" rašo 
cad Vincas Susevičius, kuru 
lirbo apie Helensburgh’ą 
nglies kasyklose, pereitą 
udenį buvo per streiką a 
eštuotas ir nubaustas už 2 

’prasižengimus:” už nešimą 
audonos vėliavos ir pavadi- 
įimą streiklaužio ”skebu”— 
>o 40 šilingų arba po 14 die 
iu kalėjimo, o už prigulėji- 
ną prie uždraustos organi
nei jos (Australijos aidob- 
istų unijos) ir giedojimą 
os organizacijos giesmių— 
)0 dienų kalėjimo.

Susevičius apeliavo į aug- 
-tesnį teismą, šitam teisme 
tasevičiaus advokatas paro- 
lė, kad, jis Susevičius, yr? 
ęimęs Lietuvoje, gyvenęs 14 
netų Amerikoj, turi Suvie- 
lytų Valstijų pilietiškas po- 
lieras, gerai kalba angliš
kai, dirbo kasyklose Naujoj 
Zelandijoj ir Viktorijoj ir jc 
ižsilaikvmas tenai buvo pa
girtinas; prie IWW. urn
os jis neprigulįs, streiklau
žių "skebais” nevadinęs, o 
’audoną vėliavą jam kiti bu
žo padavę ir jis nieko blogo 
ame nematęs.
Jokių prirodymų nebuvo, 

:ad Susevičius prigulėjo 
irie "blogos” organizacijos, 
r bausmė už tai likos nuim- 
a; už kitu du "prasikalti- 
nu” jis turi bansmę užmo
kėt. Beta da teisėjas liepė 
.unaikinti raudonąją vėlia- 
zą ir visą literatūrą, kuri 
buvo Susevičiaus namuose 
atrasta.

Daug yra ženklų, kurie ro
do, kad Rusija vėl ruošiasi 
karėn, ir jeigu tikėti tele
gramoms, tai kolkas jai ga
na gerai sekasi. Sakoma, 
kad Odesa ir da keliatas 
miestų Ukrainoj likos iš vo
kiečių atimta, kad tai šen,tai 
ten daromi ant vokiečių ka- 
riumenės užpuolimai ir prie
šas būna sumuštas.

Šitas judėjimas gaLi tęs
tis toliau, arba gali sustoti; 
bet kaip ten nebūtų, o suh- 
kiai prispaustoms franeuzų 
ir angių valdžioms dabar-y- 
ra tinkamiausis laikas tą ju
dėjimą padrąsinti. Gavus 
nuo sąjungininkų padrąsini
mo, Rusija dabar galėtų už
kurti priešui iš užpakalio 
tokią ugnį, kad vakaruose 
sąjungininkai galėtų jį tik
rai sumušti.

Prezidentas Vvilsonas sa
vo dalį šituo žvilgsniu jau 
atliko. Jisai revoliucinės 
Rusijos nei smerkė, nei šnai
ravo į ją. Vietoj to, jis nu
siuntė jai padrąsinimo ir 
suraminimo žodžių. Jeigu 
jis galėtų prikalbinti ir kitas 
sąjungininkų valdžias jo žo
džius pakartoti, arba, da ge
riau, pasakyti aiškiai, kad 
jos pasižada visados revoliu
cinę Rusijos valdžią remti, 
tai tas galėtų būt toks galin
gas faktorius, kad galėtų 
užtikrinti visišką jų laimėji
mą. Tikrų tikriausia ir soci
alistai tuomet nesipriešintų 
šiai karei,nes apsaugojimas 
revoliucinės Rusijos jiems 
yra taip brangus, kaip ir 
patiems Rusijos gyvento
jams. Šitie gyventojai da
bar šnairuoja į Anglijos ir 
Francuzijos valdžias, nes jie 
nematė iš tų valdžių mažiau
sios užuojautos. Taigi da
bar yra geriausia proga 
toms valdžioms pasakyti, 
už kokį demokratizmą jos 
kariauja,ir užtikrinti rusus, 
kad kas buvo Rusijoj pada
ryta, tas nebus panaikinta. 
Nes dabar, kuomet vokiečių 
ailės rytuose suplonėjo, pri
sidėjimas Rusijos prie karės 
galėtų nuspręsti karės lai
mėjimą.

Mes neabejojam, jog dau
giau protaujantieji pasaulio 
valdininkai dabar jau aiš
kiai supranta, kad senojo e- 
konominio surėdymo perbu- 
Javojimas yra neišvengia
mas; kad visos šalįs eina 
orie demokratizmo tuo pa
čiu keliu, kuriuo ėjo Rusija; 
kad revoliucinės Rusijos 
tikslai nepermaldaujamai 
turi virsti ir kitų pasaulio 
šalių tikslais. Dabar yra 
laikas tatai suprasti. Dabar 
neprošalį butu ir senosios 
tvarkos atsižadėti. Išlaikyt 
ją vistiek nebus galima.

Socialė revoliucija Vokie-! 
tijoj, nuvertimas nuo sosto 
kaizerio ir jo militaristų, 
tai reikalingiausis dabar da
lykas, tai dalykas, kurio lau
kia kiekvienas socialistas. 
Laukia to ir kiti Prūsijos 
militarizmo priešininkai. 
Dabar jau niekas negali už- 
ginčyt, kad militariška 
Vokietjja yra aršiausis de-

• *

Kūdikių biuras, susitve
ręs prie Suv. Valst. Darbo 
Departamento, paskelbė 
savo Karės Meto Programe 
apie veikimą, apimantį visą 
šalį, kad labiau aprūpinus 
moteris ir kūdikius karės 
metu. Tatai buvo paskelbta 
penktame metiniame biuro 
raporte, išduotame Kongre
sui. Dabar, kuomet kariau
jama, šalis privalo žiūrėti, 
idant auginti kūdikiai išau
gtų tvirti ir standus kunu ir 
budu, nes busimais tautos 
stiprumas gali išaugti tik iš 
josios vaikų. Žemiau trum
pai išdėstoma priežastįs rei- 
kilingumo kalbamo progra- 
mo ir jojo vykdinimo. •

Kūdikiams ir motinoms rei
kalingas užtarimas. Suvie
nytos Valstijos pradeda ma
tyti, kad mažų kūdikių mir- 
lingumas gali būti sulaiky
tas tiktai apsaugojimu moti
nų. "Paskutiniais metais 
15,000 motinų mirė dėl prie
žasčių, surištų su gimdymu, 
ir 300,000 kūdikių mirė bū
dami jaunesniais, kaip 5 me
tų amžiaus. Daugelį tų gy
vasčių galima buvo išgelbė
ti.” kariaujančiose šalyse 
pirmais karės metais moti
nos ir kūdikiai tapo užmirš
ta, koliai valdžios pamatė, 
kad netik ėmė mažėti gimdy 
mų skaitlius, bet kad ir mir
tingumas kūdikių labai pa
sididino. Tuomet valdžios 
suskato rupinties ir ačiū 
energiškai reorganizacijai 
įvairių įstaigų, besirūpinan
čių motinių ir kūdikių gero- 
ve, įstengė tik vienų metų 
bėgiu parodyti sumažėjimą 
kūdikių mirtingumo net pa
čiu karės vidurmečiu. Vaikų 
biuras pasakoja mums, kad 
musų šalyje motinos ir kū
dikiai kenčia ir miršta, nes 
negauna užtektinos globos 
ir daktariškos pagelbos. Vi
suomeniškoji globa reiškia 
pagelbą motinai pačiai pri
žiūrėti ir aprūpinti kūdikius 
daktariška pagelba namie.

Kūdikiai, o taipgi vyres
nieji vaikai reikalauja moti
niškos globos ir tinkamų gy
venimo sąlygų namuose. 
Kad padarius tatai galimu, 
tėvas privalo gauti algą iš- 
tektiną žmoniškam pragy

venimui. Jeigu motina pri
versta yra palikti mažus 
vaikučius ir eiti darban, kad 
padidinus šeimynos užlaiky
mui reikalingas įplaukas, 
vaikai jau kenčia. Vaikų 
Biuro padarytieji tyrinėji
mai rodo, kad kūdikiai tų 
motinų, kurios eina dirbti, 
miršta dvigubai didesniame 
skaithuje, negu kūdikiai tų 
motinų, kurioms nereikia 
uždarbiauti. Bendras tyri
nėjimas 13,000 kūdikių, pa
dalytas astuoniuose Ameri
kos miestuose, parodė, kad 
šeimynose, kur tėvas uždirb
davo mažiau, negu $550 me
tuose, vienas kūdikis mirda
vo iš šešių. Ten gi, kur tė
vas uždirbdavo $1050 ar 
daugiau, mirdavo vienas kū
dikis tiktai iš šešiolikos. Ta
tai parodo, jog gaivumui 

‘šeimyninio gyvenimo reika-

palikti vaikus ir ne vytų jųjų 
darban.

Visi įstatymai liečiantįs 
vaikų darbą privalo būti 
stropiai pildomi ir vaikai 

i privalo lankyti mokyklą pil
ną laiką. Kuomet Europos 

Išalįs stojo karėn, daugelyje 
i dirbtuvių ir fabrikų vyrų 
i vietoje stojo darban vaikai, 
i Ligos ir prasižengimai pasi
rodė pasekmėje. Amerika 

! turi išvengti tos klaidos. De
lei labo tautos vaikų kaip ly
giai dėl darbo produktiviš- 

Į kūmo, vaikų darbas turi bū
ti uždraustas. Normalės 

' darbo sąlygos turi būti pa- 
' laikomos nežiūrint karės 
i spaudimo.

Vaikai ir jaunuomenė pri
valo turėti tinkamą atsilsį. 
Karės metu reikalingos yra 
visos taikos palaikymo prie
monės, tokios kaip kad par
kai, žaismės, padoraus pasi
linksminimo vietos ir kliu- 
bai. Kuomet vaikų naminiai, 
mokyklų arba pasilinksmi
nimų reikalingumai užmirš
tama, tuomet seka vis pla
tyn augantis skaitlius jau
nų prasikaltėlių, atgabena
mų į teismus už prasižengi
mus, kuriems protinga vi
suomenė turėtų užbėgti už 
akių.

Tokis, paliečiantis visą ša
lį programas kaip kad tas, 
kurį paskelbė Kūdikių Biu
ras, yra nepaprastai svar
bus todėl, kad motinos ir kū
dikiai yra brangieji musų 
demokratijos pamato akme
nis ir reikalauja iš tautos 
globos.

(—Išleido Komitetas Be
sirūpinąs reikalais ateivių 
moterų, užimtų pramonė
je.—)

M14VOVV UU Vilty

Į kur nelaiminga ir atsiskiria 
su šia ašarų pakalne. Kitos 
vėl, iš susikrimtimo ir gai
lesčio jaunų dieni} ir taip 
sudarkyto gyvenimo, užbai- 

Igia viską jūrių bangose. 
New Yorke kasdiena ištrau
kia kelis tarnus tokių "neži
nomų” iš vandens.

Ir tas dedasi nevien tik 
New Yorke. Kiekvienam 
didmiestyj šimtai jaunų, 
skaisčių mergaičių taip žųs- 
ta,ačiu šitai šauniai, ant do
ros paremtai kapitalistų 
tvarkai.

Laidoja tas draugijos au
kas be jokių pamaldų; nėra 
ant jų grabų gėlių, negau- 
džia varpai, neverkia jų gen- 
tįs. Lydi jas būrys krimi- 
nališkų prasikaltėlių, kurie 
kasa duobes ir verčia tenai 
jų grabus, darydami sau iš 
tų "nežinomų,” kurias jie 
vadina "reguliariškoms,” 
sau juokus.

Tai šitaip baigiasi tų ne
laimingų kapitalizmo aukų 
tragedija.

M. Michelsonienė.

mokratijos priešas. Ji yra jjnga atsakanti alga.

HOG ISLAND KAŠTUOS 
VALDŽIAI $40,000,W0.
Hog Island’e, Pa., yra sta

toma dirbtuvė, kur turės būt 
pastatyta 120 valdžios plie
no laivu. Dabar apskaito
ma, kad tos dirbtuvės įtaisy
mas atsieis Suvienytam Val
stijom tarp $35,000,000 ir 
140,000,000. Už laivų staty-t 
mą reikės mokėt savo keliu.' joj.

priešas tos demokratijos, už 
kurią sąjungininkai sakosi 
kariaują, kaip lygiai ir tos 
augštesnio typo demokrati
jos, kurią dabar revoliucinė 
Rusija nori vykinti, o Prū
sijos militarizmas stengiasi 
pasmaugti. O kad pasek
mingas Rusijos prisidėjimas 
prie karės dabar tikrai iš
šauktų Vokietijoj revoliuci
ją. tai, musų nuomone, ne
reikia nei aiškinti.

(New York Call).

Dabar tapo išleistas nau
jas federalis įstatymas su
teikiąs kūdikiams ir pa
čioms Suv. Valst. kareivių 
dalį algų, kurias jie ima.

Tasai įstatymas padarys 
pakenčiamu naminį jų šei
mynų gyvenimą ir suteiks 
šios tautos vaikams tikrą 
globą, kuri yra jiems reika
linga. Žinia, specialę pašal
pą nepaprastiems reikalams 
ir motinų pensijoms bus rei- 

į kalinga sudaryti iš vietinių 
Lygybė f)una tiktai teori-, ir privatinių fondų, idant 

‘ * Napoleonas, skurdas neverstų motinų.

“Nežinomos,”
"New¥ork Call” magazi-' 

ne randam trumpą straips
nelį apie tai, kaip New Yor
ke, ant H art salos kas sąvai- 
tė būna palaidota arti šimto, 
o kartais ir daugiau taip va
dinamų "nežinomų.” Viso 
takių "nežinomų” ant tos sa
los esą palaidota jau suvir
tum 90,000. Laidoja jas iš 
senų lentų sukaltuose gra
buose, po šimtą grabų Į vie
ną milžinišką duobę. Prie tų 
grabų prikalama kortelės su 
parašu: "nežinoma” arba 
’Bellevue ligonbueio išma
tos.”

Kasgi tos "nežinomoms,” 
kas tos "išmatos?" ne vie
nas paklaus.

Tai yra kūnai, kadaise bu
vusių gražiausių, skaisčiau
sių mergaičių. Kūnai mer
gaičių, kurias motinos taip 
meiliai ir atsargiai augino. 
Tai yra kūnai tų, kurios šio
kiu ar kitokiu budu pateko į 
"gyvojo tavoro” pirklių ran
kas. Tai yra prostitučių 
amžino atsilsio vieta.

Prostitučių dienos neilgos. 
Jauna, pačiam žydėjime 
mergaitė, patekus į "gyvo
jo tavoro” pirklių tinklą, 
pabuvus jų globoje kelis me
tus, išblykšta, nuvysta, lyg 
nuskinta gėlė, ir nors metuo
se dar jauna, išrodo pesenus. 
Netekus skaistumo ir pri
traukimo. pirkliams ji nepel
ninga. Nelieka jai vietos jų 
"prieglaudoj” ir ji liekasi iš
varyta. Atsidūrus miesto 
gatvėse viena, be pinigų, be 
namų ir be draugų, jai dau- . 
giau nieko nebelieka, kaip 
tik jieškoti uždarbio gatve- 1 
je. Vienok išblyškus, nuse- 
nus ir neskaisti mergina ne
turi patraukimo ir mažai te- : 
gali uždirbti. Fiziškai dirbti ' 
taipgi atpratus, o kartais Ii- ' 
gos užkrėsta ir negali. Ir 1 
vaikščioja ji po gatves, kol i 
visai nusilpnėjus taesukrin- 1 
ta. Policijos vežimas tąsyk ;

I PASTABELES^ 
1. '

Clevelandiškė "Dirva” sa
vo redakciniuose straips
niuose džiaugdamosi, lyg 
tas geležėlę radęs, najorki- 
nio seimo darbais, šaukia: 
"Lietuva iš numirusių prisi
kėlė...” Kodėl tad p. redak
torius užmiršo užgiedot Al- 
lejuja ?...

Tos pačios "Dirvos” ir to 
paties redaktoriaus p. Gedi
mino kalbama, kad kku ika- 
k)-atžagareiviškame seime 
dalyvavo visi ”ištikimiausi 
Lietuvos piliečiai...” Akurat, 
tokie ištikimi, kaip Kauno 
vyskupas Karevičius ir kai
zerio įkurta Vilniaus Tary
ba, pasilikę ištikimiausiais 
kaizerio piliečiais. Jeigu ir 
"Dirvom" redaktorius, bu
vęs tame seime delegatu, 
prisiskaito prie tų "ištiki- 
mų piliečių,” tai už prisipa
žinimą tariame jam ačiū; 
bent žinosime kokius "pilie
čius” turėsime iš Lietuvos 
išvyti kaizeriui batų šveisti.

Jarovas.

Napoleono 
Maksimos.

auklė.
žemę

tiktai

•______________________________

Vargas yra genijų
Pinigai įdėti į gerą 

niekad neprapuls.

Komercija galima
tenai, kur yra pasitikėjimas. 
Pasitikėjimo gi negali būt 
tenai, kur valdžia yra silp
na. Pasitikėjimo negali būt 
tenai, kur šalis yra susiskal- 
džius į frakcijas.

Kuomet vyriausybė pra
deda vaduotis nesuvaiko
mais jausmais, tai jiega y- 
ra pa voj ingi ausi s daiktas.

Meilė yra tinginiui užsiė
mimas, kareiviui pareigų 
užmiršimas, o monarchui 
pavojus.

Dorą žmogų galima pa
žinti iš jo atsinešimo ,prie 
savo pačios, šeimynos ir tar
nų.

Graži moteriškė patinka 
akiai; gera moteriškė pa
tinka širdžiai. Viena yra 
deimantas, kita—turtas.

Dideli oratoriai, kurie sa
vo iškalbos skaistumu žavė- 
ja susirinkimus, visuomet 
būna prasti valdininkai, žo
džiais kovoti su jais butų 
veltus darbas, nes jie visuo
met tifrės skambesnių fra
zių, negu jus. Bet užtai la
bai lengva sumušti jų glu
dumą aiškiu ir liogišku pro
tavimu. Reikia tik prispau
sti juos prie faktų, šitoks 
kovos būdas jų pretensijoms 
yra mirtis. ' Napoleonas.
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CAMBRIDGE, MASS. 'Tečiaus tie visi prietaringi: 
Seimininkų prakaplbos. i san protavimai greit pasiro- 
Blandžio 14 d. čia buvo lie- dė vaikiškais, pradėjus

iškalno. Galima juos gaut joj ir kas ten padarė, tiktai 
pas režisierių ir LSS. 3 kuo- mes girdime, kad taip atsiti- 

rą, E. Bruzgiutę ir S. Dargi. 
Svetainė atsidarys 4 vai. po 
pietų. Po teatrui bus šokiai.

Balandžio 27 d. vakare 
bus LSS. 3 kuopos prakal-, 
bos. Kalbės LSS. III rajo
no organizatorius d. J. V. 
Venskunas iš Pittsburgo.

Draugai ir simpatizatoriai 
iš apielinkės, norėdami būt 
prakalbose ir nakvoti dėl 
sekančią dieną įvykstančio 
teatro, malonės iškalno 
pranešti LSS. 3-čios kuopos 
organizatoriui J. Daubarai 
1175 E 84-th st ' ’ ‘
Ohio. Norintieji 
telyj surengt 
taipgi malonės tuo pačiu 
antrašu duoti žinią.

Jul. Daubaras.

silaikė, o treti balsavo už,3 kuopos surengtos prakal- 
annialifibiA. žinant, kad sn«i-1 bos. Kalbėjo d. K. Petrikie- 

nė, o sekančios dienos va
kare buvo LMPS 24 kuopos 
parengtos prakalbos, kur 

įkalbėjo taipgi ta pati kal
bėtoja. Kaip vienose, taip 

į ir kitose tų prakalbų kalbė
toja savo kalbos nuosaku- 
mu ir iškalbumu stebino vy
rus. Per abu tuodu vakaru 
surinkta LSS. Apcigynimo 
Fondan $94.00.

LSS. 3 kuopa rengia 1-mo- 
sios gegužės ir Karoliaus 
Markso šimtmetinių sukak
tuvių apvaikščiojimą. Tuo 
tikslu išrinkta komisija vei
kia, rengdama programą. 
Apvaikščiojimas sulyg pa
daryto pieno prasidės 3, 0 
baigsis 5 d. gegužės. Pro- 
gramo išpildyme dalyvaus 
J. Daubaras, A. Karalius, J. 
Semsis, J. Trybas ir D. Pet
rauskas. Be tų da visa eilė 
monologistų, deklamatorių 
daininkų ir su kitais pamar- 
ginimais veikėjų yra už
kviesta.

LSS. 3 kuopa įsigijo nuo
savą puikią raudoną vėlia
vą už 85 dolerius. Tikimės, 
kad musų vėliava pasirodys 
gatvėse 1-mos gegužės de
monstracijoje, kurią ruošia 
visos Socialistų Partijos 
įvairių tautų socialistinės 
organizacijos, tik nežinia: 
kaip pasiseks.

LSS. 3 kuopa rengiasi sta
tyt scenoje įspūdingą veika
lą "Nihilistai." Vakaras 
įvyks 28 d. balandžio, prasi
dedant nuo 5:30 vai. po pie
tų. Šito veikalo elevelan- 
diečiai da nėra matę, patar
tina kiekvienam atsilankyti 
ir matyti priežastie, kodėl 
caras Aleksandras H-ras, 
pramintas žmonių "paliuo- 
suotojų." likosi užmuštas. 
Vakaras įvyks Bohemian 
National Hali svetainėje, po 
nr. 4939 Broadway. Kadan
gi vietos numeruotos, tai ti- 
kietus geriausiai nusipirkti

NORWOOD, MASS. 
Viešos diskusijos.

Balandžio 14 d. čionais bu
vo LSS. 133 kuopos sušauk
tas viešas susirinkimas iš-

D1<WUZ,W A-t u. Čia uuvu J--,,—;.;-;tiivin taurininku__ klerikalu draugljąi graliai plėtotis,
tuvių tautininkų—klerikalų pasirodė> kad indras velki-i 

mas kad ir pašalpos reika- . . , .
lais, kaip vyrams, taip ir diskusavimui pažiūrų skir- 
moterims neša^daug ir mo- tumo, kitaip sakant, kokiu 
ralės naudos. Materialės kojiu geriau eiti į ateitį: ka- 
naudos draugija padarė 
tiek, kad jau pašalpoms ligo
je yra išmokėjusi apie 100 
dolerių; vieną savo narį de
lei jo nepagydomos ligos a- 
tidavė į džiovininkų ,tigon- 
butį, o jo moteris iš drau
gijos gauna pašalpos po $5 
savaitėje.

Sukakus metams LS. ir D. 
draugijos gyvavimo, pa
rengta prakalbos, kurios 
įvyko 14 d. balandžio š. m. 
Kalbėtoja p-le Z. Puišiutė 
savo kalba išblaškė prieta
ringas mintis ir iš tų galvų, 
kuriose vis da buvo many
mas. kad pas moterį yra 
protiškas skirtumas nuo vy
ro. Protiškus skirtumus 
daro tik apšvietimo laipsniai 
ir prietarai, buk tik vyrams 
tinka rūpintis viešo gyveni
mo reikalais, lštikro, gali
ma jau didžiuotis, kad ir 
mes turime savo visuomenė
je moteriškių, kurios savo 
protu priparodo, kaip bjau
rus ir nelemti prietarai yra 
žmonėse įauklėti, naudai tų. 
kuriems vergija neša dide
lės naudos, o pavergtiem- 
siems nesuskaitomas skriau
das.

P-lės Puišiutės prakalba 
padarė daug gerų įspūdžių 
musų žmonėse ir galima 
laukti, kad žymiai prisidės 
prie musų atbudimo.

Korespondentas.

parengtos prakalbos. Buvo 
garsinta, kad sugrįžusie iš 
seimo delegatai išduosiu sa
vo raportus, tai žmonės su
sirinko, žingeidaudami pa
siklausyti apie tą buvusį 
"cirką.” Pasirodė, kad tarp 
kitų kalbėtojų yra keturi 
anglai kalbėtojai, dagi pats 
miesto majoras. Jie visi kal
bėjo apie reikalingumą pirk
ti "Laisvės Paskolos Bond- 
sus”. Lietuviški "kalbėto
jai" taipgi tą pat pasakojo. 
Tūlas Strakauskas vis minė
jo apie kokius tai vokiečių 
šalininkus; ar tik kartais tie 
šalininkai nėra jo artimi bi- 
čiuoliai, jeigu jis juos žino... 
Kak vyskupas Karevičius ir 
jo vienminčiai yra kaizerio 
šalininkai,tai pasaulis jau a- 
pie tai žino, ir Amerikos lie
tuviai klerikalai turbut ne 
tolimi Karevičiui, nes juk jie 
nepasmerkia ji už jo jude- 
šystę.

Antras lietuviškai kalbėjo 
Kneižis. Tas žmogutis neiš
pasakytai džiaugėsi "nu
veiktais Seimo darbais," ku
rių vaisiaus, žinoma, ant že
mės niekas nesulauks: už 
poterius atlyginimai būna 
tik danguje, o ar Kneižis pa
sieks kada tąjį dangų—la
bai abejotina, todėl ir jam 
nėra reikalo tiek daug tais 
"nuveiktais darbais" džiau
gtis. Jis džiaugėsi, kad sei
me "visos” srovės dalyvavu
sios, girdi, net ir "Keleivio” 
atstovas buvęs, balsavęs už 
rezoliucijas, o paskui sugrį
žęs namo, viską augštyn ko
jom apvertęs.

Kiek gi tų "rezoliucijų" 
tas seimas priėmė ir už jas 
balsavo? Jeigu poteriai ir 
popiežiui pasveikinimas yra 
rezoliucijomis, tai juk ant 
jų reporteriams nebuvo lei
stina balsuoti, o pagaliau?, 
reporteriai to balsavimo ir 
nereikalavo. Taigi Kneižis 
iš didelio džiaugsmo nei pats 
nežino, ką sako, žodžiu sa
kant. kaip tas klerikalų sei
mas, taip ir seimininkų ra
portai parodo tik piiniausį 
klerikalų nesubrendimą ir 
vaikiškumą. Uranas.

mas kad ir pašalpos reika-

socialistus, žinant, kad susi
rinkime socialistų tik apie 
keturi desėtkai tebuvo.

Katalikus už jų drąsą sto
ti diskusijon su socialistais) 
reikia pagirti, bet musų 
draugus kuopiečius labai Ir 
labai papeikti, kad vietoje 
ateit į tokį lavinimosi susi
rinkimą, jie laiką kažin-kur 
praleidžia, tarsi jiems jau 
pasilavinimas butų visai ne- 
i*eikalingas. Šitaip darantis 
socialistai neužsipelno sau 
socialistų vardo.

Be to reikia pastebėti, kad 
šiose diskusijose vietinis

PEABODY, MASS. ' 
šis bei tas iš musu gyvenimo 

Musų kolonijos lietuvių ju
dėjimas panašus į nusika
mavusio žmogaus miegą, iš 
kurio nelengva išbudinti.

Prieš kelis metus vietos 
lietuviai gana smarkiai bu
vo pradėję darbuotis visuo
menės dirvoje: organi
zuot pašalpos draugijas, ko- 
operatyvę bendrovę valgo
mų daiktų krautuvei įkurti, 
ir net LSS. kuopą. Darbas 
pradėta su dideliu užsidegi
mu. Užsidegimui atvėsus ir 
geri sumanymai greit į už
mirštį nuėjo.

Iš to susnudimo musų vei
kėjus vėliaus prikėlė naujas 
sumanymas tvert Lietuvos 
Sūnų ir Dukterų draugiją. 
Dėl tos draugijos daugiau 
triukšmo kėlė jos priešai, 
kuriems rodėsi kad dangus 
griūva, kada ir moters į vie
ną su vyrais draugiją prade
da organizuotis. Kiek tai 
liežuvavimo, kiek piktų juo
kų ir apkalboms medžiagos 
tas gražus sumanymas pa
tiekė musų netik tamsioms 
bobelėms, bet ir "vyrams," 
nedaug daugiau proto turin
tiems už anas davatkėles! 
Nežiūrint visa to, draugija 
susitvėrė ir pradėjo veikti, 
duodama gerus pavyzdžius 
ir kitoms organizacijoms. 
Buvo kalbama, kad moterįs 
su vyrais neilgai galės ben
drai reikalus svarstyti, kad 
vyrai moterų ligos pašelpos 
klausime susidursią su di
džiausiais keblumais ir tt.

LOWELL, MASS.
Drgo. W. B. Ambrazaičio 

prakalba.
Balandžio 7 d. čia buvo L 

S. S. 203 kuopos parengtos 
prakalbos naudai N. A. P. 
K. fondo. Kalbėtujum buvo 
pakviestas iš Bostono drgas 
W. B. Ambrazaitis. Kalbėjo 
dviems atvejais: apie reika
lingumą gelbėti politiškus 
orasikaltėlius ir apie Rusi
jos revoliucijos bėgi; Kalbė
tojas dalykus išgvildeno aiš
kiai ir tie, kurie prakalbą 
girdėjo, išsinešė gerus Įspū
džius. Gaila, kad žmonių 
-usirinko nedaug. Aukų N 
A. P. K. fondan suaukauta 
$8.02. Aukavo: A. Repeč- 
kienė. J. M. Karkutskas, V. 
Chulada. J. Širvidas, A 
Karkutskas ir P. J. Kuzbor- 
skis—po 50c.; A. Chulada 
A. Černius, J. Palubinskas. 
A. Naruševičius, P. Cilčius 
I. Tareila, V. Blažonis, M 
Mikulis, A. Daukšas ir B 
Chulada—po 25c.; V. Reneč- 
ka 35c. Smulkių aukų 37c.. 
viso sykiu $8.02. Aukavu
siems varde kuopos ir šel 
niamųjų tariu ačiū.

Areštuoti du kuopos mariai.
Balandžio 9 d. čia likos a- 

reštuoti buk už neužsiregis- 
travimą du I.SS. 203 kuopos 
nariai: J. Biažonis ir T. Ger
butavičius. Juos paėmė iŠ 
dirbtuvės. Matomai, kac 
buvo įskųsti, tečiaus pasiro
dė, kad Blažonis yra užsire
gistravęs, o Gerbutavičius 
yra perjaunas. Policija juo
du tuojaus nugabeno į Bos
toną, kad atidavus į kem
pes. Užstačius už juos pa- 
ranką’iki ištyrimui po $500. 
likosi paleisti. Be tų kuopos 
narių čia tą pačią dieną bu
vo už neužsiregistravimą a- 
reštuotas da vienas lietuvis 
bet ir tas yra perjaunas, vie
nok ir už jį reikėjo užstatvt 
$500.00 kaucijos.

Balandžio 27 d. čia bus L. 
M. P. S. 61 kuopos rengia
mas teatras. Scenoje stato 
veikalėlį "Trįs Mylimos.” Po 
teatrui bus šokiai.

Kuopos korespondentas.

talikų bažnyčios nurodomu, 
ar tuom,kurį socialistais nu
rodo ?

Kadangi buvo pagarsinta, 
jog diskusuos "socialistai su 
katalikais," tai katalikų su- 
sirinkiman gana atsilankė 
daug. Buvo apie 200 žmo
nių. Socialistų gi, nors 
kuopa turi 90 narių, susirin- vargonininkas užreiškė, kad 
kiman atėjo nedaugiau, kaip jei nors vienas socialistas 
40. prirodys, jogei Koperniką?,

Diskusijoms prasidėjus Galilėjus, Husas ar kiti
socialistai tikrino, kad tik- mokslo vyrai buvo nukan- 
riausias darbininkų į aikalų. kinti ar nužudyti per krikš- 
reiškėjas yra socializmas, ir'čionius, jis duosiąs 100 do- 
kad tik socializmo nurodo-. lerių. Nors jo pinigų nepa
inu keliu darbininkai gali iš- i geidaujame, tečiaus visgi 
eiti iš to padėjimo, kokiame ’ geistina butų, kad jis savo 
jie šiandiena randasi. Kata-'viešo pasižadėjimo laikytų- 
likai gi, remdamiesi žinio-įsi ir reikalautų prirodymo; 
mis apie bolševikus ir kitais;gal būt, kad ir galima priro- 
klerikalų ir buržuazijos is-įdyt, jog paminėti ir kiti 
dirbtais ir nusidėvėjusiais' mokslo vyrai gyveno ne Ky- 
šablonais, aiškino, kad tik . nuošė, ne Persuose, ne kur 
krikščioniškoji demokratija į nors Afrikoj, tik krikščioni- 
vra žmonijos išganymu, škoj Ispanijoj, Italijoj, 
Vienas tautininkų tą krik- Prancūzijoj, krikščioniškoj 
ščionišką demokratiją su- Čekijoj ar krikščioniškoj 
kirto ir stengėsi tikrinti, į Prūsijoj. Teisė juos ir vie- 
jog tik tautininkų partijos nūs miriop, kitus ekskomu- 
keliais reikia eiti. Iš visų tų nikai pasmerkė ne arabų mu 
musų trijų srovių diskusan-; los, tik Romos popiežių į- 
tai vien "tikrino,” bet jiems Į steigti ir vedami inkvizicijos 
visiems matomai, truko aiš-! teismai, kuriuose teisėjai* 
kių prirodymų. Paleidus j buvo ne koki "šliuptarniai,"
klausimą nubalšavimui, už' vien ištikimiausi krikščionių 
katalikų pusę balsavo 74, už ■ bažnyčios sūnus! 
socialistų 64, už tautininkų 
visai nebalsuota. Iš 200 žmo
nių, kaip matome, nuo balsa
vimo susilaikė apie 70 ypatų. 
Reiškia, katalikai laimėjo, 
tik be didelės* sau garbės,

pos narius, kaip ve: Dauba- ko ir tiek, taip ir su socialis
tais." Tai matot, kaip Mar- 

‘ tus žino, ką jis šneka. Tur
but, girdėjo, kad Lietuves 
tautininkai su klerikalais 
per Kauno vyskupą Franą 
Karevičių atėmė Rusijos re
voliucionieriams teisę rei
kalaut išsikraustymo vokie
čių iš Lietuvos, pardavę tą 
Lietuvą kaizeriui, tai Mar- 
tui išrodo, kad socialistai 
vyskupo Karevičiaus lupo
mis prisiekė kaizeriui ištiki
mybę? Jei Martus tai žino, 
kas yra Lietuvos laisvės par- 
davikais. o sako, kad socia
listai kalti, tai tegul priima 
nevien ignoranto, bet ir 
šmeižiko titulą.

41 kp. korespondentas.
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Cleveland, 
savo rnies- 
prakalbas

BRIDGEPORT, CONN. 
Tautininkų prakalbos amat- 

ninkams organizuoti.
Balandžio 7 d. čia buvo 

vietos lietuvių tautininkų 
susitvėrusios amatninkų 
kuopos surengtos prakalbos. 
Susirinkimą atidarant, vie
tinis Stankevičius pasakė;

ELIZABETH, N. J. 
Kunigo Maliausko nuo

pelnas.
Pasidėkavojus apsilanky

mui kun. Maliausko, musų 
tautiečiai padarė žingsnį 
pirmyn. Kai žinoma, jie 
buvo jau sulindę į kleboni
jos prieangį. Kun. Makaus
kas išvaikė juos iš ten, išva-

J Lukšių Juozas.
CLKVMLAND. ORIO.

Iš LSS. 3 kuopos veikimo.
Pasidarbavus čionai lietu

vių socialistų kuopai gelbė-
nes tik pusė katalikų baisa-1 jimui areštuotų LSS. cent- 
vo už "krikščionišką demo- Į ro narių surinkta apie 350 
kratiją." kiti, daugiau pro-;dolerių.
taujantįs, nuo balsavimo su-1 Kovo 13 čionai buvo LSS.
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> Mes trįs draugai, 
drąsus ir linksmi!

k Už laisvę kovojam, 
L rukom, dainuojam: 
Rk Helmar—tai man, 

man, man! 
Geriausios Rųšies.

K Išdirbėjai Aucšėiauaioa 
Rūšie* Turkiškų ir 

lEtyptišky C i (a rety 
Pasaulyj*.

TURKIŠKI CIGARETAI

trumpą prakalbą, apibudin- dindamas juos, kaip dabar 
damas svarbą ir reikalą or- L 
ganizuoti lietuvius amatnin- vagiais jr 
kus. <~ 
gerą įspūdį.

Kalbėti buvo pakviestas, 
rodos, amatninkų organiza
vimui p. A. Martus, bet pra
dėjo nuo aimanavimo, 
mažai publikos susirinko, 
nes, mat, jos buvo nedau
giau, kaip 100 žmonių. Po 
to išsitraukęs iš kišeniaus 
Lietuvos žemlapį, pradėjo 
ne tai prakalbą, ne tai pre- 
lekciją drožti, kaip Lietuva 
padalinta į kelias "šakas," 
kaip jas valdo ir išnaudoja 
negeistini "elementai," kiek 
Lietuva turi gyventojų (tur
but kartu su tais negeisti
nais "elementais"), kiek 
katra gubernijų atskirai tu
ri žemės ir gyventojų, kad 
Suvalkų gubernija turinti 
8,700 gyventojų iš ko ir 
publika nusikvatojo. Pasa
kojo, kad yra tautos, kurios 
turi mažiau žemės ir pačios 
save valdo, taigi ir Lietuva 
gali ir privalo pati save val
dyti, ir tt. Žinoma, kad ir 
geriausias tautininkų kal
bėtojas darbininkams tauti
ninkų siekių aiškiai nušvies
ti negali, nes tie siekiai dar
bininkams yra pasibianrėti- 
ni, todėl kiekvienas tauti
ninkas kalbėdamas į darbi
ninkus, turi jiems meluoti 
arba painioti dalykus taip, 
kad nieko aiškaus negalėtų 
sau išvesti, gi tokio "prakal- 
bininko,"kaip Martus, tauti 
ninkiška prakalba susirin
kusiems čia darbininkams 
buvo visiškai be vertės:

Antru atveju pradėjo 
"spyčių” apie Amerikos lie
tuvius. Pasmerkė socialis
tus ir tuos, kurie pasekdami 
socialistus atsisakė daly
vaut klerikalų sušauktame 
New Yorko seime: kad soci
alistai nesirūpina Lietuvos 
reikalais; kad jie vokiečių 
agentai, pardavę Lietuvą 
vokiečiams ir tt.

Baigdamas savo spyčių. 
pasakė, kad pasakytų šį bei 
ta apie amatninkus, tik jis 
nieko apie juos nežinąs, tai 
ir nekalbėsiąs? Sakyčiau, 

kad Martus labai išmintin
gai padarytų, jeigu taip pa
sakytų visiems, kas tik jį 
pakviečia kalbėti, nes visa 
tai, apie ką jis kalba, jam 
nėra žinoma.

Kada po prakalbų buvo 
leista statyt kalbėtojui klan
inių, tai vienas iš publikos 

užklausė: iš kur Martus ži
no, kad socialistai yra vokie
čiu agentai? Martus štai 
kokį atsakymą davė: "Ugi 
ar jus, ar mes žinome kas 
te atsitiko Francijoj, Angli-

patįs tautiečiai skundžiasi, 
’ • visokiais kitais 

Jo prakalba padarė jo malimalienės vardais.
•Tai mat tautiečiams bičiuo- 
; liuotis su klerikalais. Kad 
musų tautiečiai dabar at
gauna "šaltą" (sveiką) pro- 

v teb tai nuopelnas kun. Ma- 
i liausko.! liausko.

Tūli da prariję kun. Ma- 
liausko jiems Suteiktas pi- 
gulkas, susiramino tuomi, 
kad nevisi klerikalai tokie 
nemandagus, kaip Maliaus- 
kas, ir mėgino toliaus ber
nauti savo juodiems po
nams. Nuvažiavo į klerika
lų sušauktą seimą, tikėda
miesi, kad tėveliai su 
davatkomis bent ten 
bus malonesni musų 
tautiečiams. Apsiriko. Da
vatkos parklupdė musų tau
tininkus ir liepė pateriaut 
"Sveikamariją." Sugrįžę iš 
seimo musų klerikalų ir tau
tininkų delegatai paskelbė 
viešą susirinkimą, kur buvo 
žadėta tautininkų ir kleri
kalų kalbėtojų prakalbos, iš
aiškinančios seimo "nuveik
tus darbus." Susirinkimas 
Įvyko 7 balandžio, bet tauti
ninkų skelbiamų kalbėtojų
I. iutkausko ir Šimkaus ne
buvo, tik klerikalų kalbėto
jas kun. Žilinskas apsakė to 
seimo nuveiktus, tik ma
žiausios vertės lietuvių vi
suomenei neturinčius darbus

Tūlas musų tautininkas, 
matomai, tik dabar supra
tęs. kad apie klerikalų dar
belius negalima tylėti, šia
me susirinkime viešai pa
skelbė, kad Lietuvių Dienos 
surinktų pinigų vietinis ku
nigas, paėmęs aukas pasiųs
ti, savo kišeniuje paliktų 
nekalčiausiai užmiršęs 110 
dolerių. Susirinkime kilo 
triukšmas, vargonininkas 
užprotestavo, sakydamas: 
"Kunigas apie tautiečių dar 
belius da daugiau gali pa
sakyti, taigi geriau tylė
kit...." Tai bene bus paskuti
nis musų tautininkų pasibu
čiavimas su klerikalais.

Balandžio 12 d. buvo čia 
LSS. IV-to rajono sureng
tos prakalbos. Kalbėjo d.
J. Jukelis, temoje kaip sena 
klerikalų partija 
tautoj.

Gaila, kad dėl 
daugelis žmonių 
nuo atsilankymo, 
kurie apsilankė, patyrė ne
maža faktų, ką gero kleri
kalai Lietuvai arba lietuvių 
liaudžiai yra padarę per 5 
šimtus metų. Kalbėtojas siū
lė šimtinę tam, kas čia jam 
prirodys, kad netiesą pasa
kė. Nieks nesiryžo pasigo- 
dėt ant šimtinės.

J. K. Buch.

Lietuvių

blogo oro 
susilaikė 
Tie gi,
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

Amerikos Mokykla Į SOCIALIZMO TEORIJA]

—Ura, vaike, už lietuviš
ką tautą! Urra!..

—Nešukauk, tėve! Var
nas išgąsdinsi!

—Tu. vaike, taip nekal
bėk. Tu žinai, kad aš esu 
lietuviško vaisko generolas 
ir už nepatriotiškumą ga
liu tave sureštyt.

—Aš, tėve, geresnis pa
triotas už tave.

—Orait, Maike; jeigu tu 
toks geras patriotas, tai tu 
negali būt tautai priešingas.

—Aš ir nesu jai priešin
gas.

—Meluoji! Tu esi socialis
tas, o socialistai visi priešin
gi tautai.

—Ištikrųjų?
—Šiur!
—Na, o pasakyk, tėve, ko

dėl gi jųs.betuviški "vyčiai”, 
esat priešingi šventam Juo
zapui ?

—Tas neteisybė, vaike!
—Kaip gi tai ne! Aš ži

nau, kad per vienus maniev- 
rus jus norėjot jam ir barz
dą nuskusti.

—Kibą tu pasiutai, Mai
ke!

—Negana to, jus pareida
mi iš tų manievrų bažnyčioj 
langus išdaužėt.

—Kada gi tai buvo?
—Ogi tada, kaip tu, tėve, 

per vestuves i kaili gavai.
—Aš, vaike, to neatsime

nu.
—Tai buvo tą patį vaka

rą, tėve, kaip tu su savo "vy
čiais” norėjai svetimą auto
mobilių nuvažiuot ir polici
ja visus jus areštavo. Ar 
atsimeni, kaip jus tuomet 
įvažiavot į saliuno langą?

—Maike, aš protestuoju 
prieš tai! Tas užgauna ma
no katalikiškus jausmus. 
Tai yra bedievių išmislas, 
vaike. Tai šmeižimas lietu
viško vaisko garbės!

—Tai nėra joks išmislas, 
tėve, nėra joks šmeižimas, 
bet tikras atsitikimas.

—.Jeigu tai tikras atsiti
kimas, tai kur tavo prirody
mai, vaike, kad vyčiai norė
jo šventam Juozapui barzdą 
nuskusti? Aš galiu bečvt 
kažin iško, kad nei vienas 
vytis nedrįs šventos barz
dos pajudinti! Kur tavo 
prirodymai, vaike, kad mes 
išdaužėm bažnyčios langus? 
Kur tavo prirodymai, aike, 
kad mes norėjom pavogti 
automobilių?

—0 kur gi tavo prirody
mai, tėve, kad visi socialis
tai priešingi tautai?

—Orait, vaike, aš galiu ta 
pri rodyt

—K agi pri rodyk.
—Ve, jus, vaike, nedalv-

vavot Nevv Yorko seime ir 
paskui da per savo gazietas 
išjuokėt mus. kad mes suva
žiavę sukalbėjom poterius 
už savo tautos sveikatą. Tai 
jau vienas faktas, kad jus 
priešingi savo tautai. Pas
kui jus išjuokiat musų vy
čius arba lietuvišką vaiską 
—tai jau kitas prirodymas, 
kad jus esat lietuviškos tau
tos nevidonai. Ant galo, jus 
neinat velykinės spaviednės, 
sakot kad cibuliai auga be 
Dievo pagalbos ir norit kad 
šnapsas butų pakasavotas. 
Šitie mano faktai, vaike, 
kuoaiškiausia parodo, kad 
jus esat lietuvystės neprie
teliai.

—Šitie tavo faktai, jeigu 
juos galima faktais pava
dinti, parodo visai ką kitą, 
tėve. Jie parodo, kad soci
alistai stoja už tauta.

—Tfu!...
—Nespiaudyk, tėve: Tu 

tuoj pamatysi, kad socialis
tai gina tautos garbę. Jie 
pajuokė Nevv Yorko seimą, 
nes jį reikėjo pajuokti. Jei
gu suaugę žmonės suvažiuo
ja iš visų kraštų svarstyti 
visuomenės reikalu, o prade
da žegnotis ir kalbėti pote
rius. tar juk jie patįs stato 
save ant juoko. Jie parodo, 
kad jie nemoka da atskirti 
politikos nuo poterių. Ir jei 
gu tokie’ žmonės da imasi 
kalbėti apie tautos reikalus, 
tai kaipgi jų nepajuokti? 
Ir socialistai juos -pajuokė. 
Šita pajuoka buvo taip vie
toj, kaip ligoniui vaistas. 
Galima tikėtis, kad daugiau 
tokių komedijų seimuose 
jau nebus. Vietoj poterius 
kalbėjus, žmonės suvažiavę 
svarstys gyvenimo reikalus. 
Taigi kuomet tau rodosi, tė
ve, kad socialistai priešinasi 
savo tautai, tai ištikrųjų jie 
tą tautą tobulina. Tą patį 
galima pasakyt ir apie jų 
atsinešimą linkui vyčių. Vy
čiai yra atžagareiviška or
ganizacija, o atžagareiviai 
yra kiekvienos tautos liga, 
kuri trukdo apšvietą ir pro- 
gre?ą. Taigi, jeigu socialis
tai kovoja su atžagareiviais, 
tai tas tik parodo, kad jiems 
rupi tautos labas. Tą patį 
reikia pasakyt ir apie deg
tinę. Šitas nuodas naikina 
žmonių sveikatą ir protą, to
dėl socialistai ir jį pasmer
kia.

—Nausa, Maike, aš su ta
vim nesutinku, šnapsas ne
užmuša sveikatos, ale patai
so ją. Razumo jis taipgi 
žmogui priduoda. Ant to aš 
jau turiu ekspyrens ir tu 
menęs neapgausi.

Nuo kelių pastarųjų metų 
Amerikos visuomeniškame 
gyvenime vis vaizdžiau pra
deda apsireikšti (kiek tam 
esančios sąlygos leidžia) vis 
labiau išsiplečianti socialis
tinės pasaulžvalgos intaka į 
amerikiečių sąmonę. Toji 
intaka pradeda jau apsireik
šti visame kame. Įvykdini- 
mas senatorių rinkimo, pri
pažinimas teisės atšaukti iš* 
rinktus ir pasirodžius ne
tinkamais valdininkus, var
tojimas daugelyje klausimų 
referendumo, įvykdinimas 
kai-kuriose valstijose vals- 
tijinio darbininkų sveikatos 
ir gyvasties apdraudimo— 
vis tai žingsniai pirmyn 
prie tikros demokratijos.

Tas pakrypimas Amerikos 
visuomenės socializmo link 
ypač nuo tūlo laiko vis la
biau ir labiau pradeda bau
ginti kapitalizmo tvarkos 
šulus. Buvęs šalies prezi
dentu William H. Taft likos 
paskirtas universitetui pro
fesorium, nors jo profeso
riavimas begalo mažai tup 
ką-nors bendra su mokslu, 
vien tik dėlto buvo reikalin
gas, kad auklėjus daugiau 
valdančiai klesai kovotojų, 
kad apsaugojus sociologijos 
studentus nuo persiėmimo 
socializmo teorijomis.

Tąjį visuomenės krypsnį 
pastebėjo ir literatūros lei
dėjai. Socialistinio turinio 
knygų reikalavimui knygy
nuose ir knyginėj rinkoj au
gant, tie leidėjai, traukian
tis sau pelną iš žmonių sen
timento, pradeda neatsisa
kyti leist ir socialistišką li
teratūrą. Didieji ameriko
niški dienraščiai jau neatsi
sako talpinti ir tikrųjų soci
alistų straipsnius. Turtin
gieji žurnalai, kaip ve: "Ę- 
verybodv,” "Metropolitan** 
ir daugelis kitų pradėjo nęt 
socializmo mokslo skyrius 
pas save įvesti. Socialistų 
laikraščiai ir raštai pradėjo 
begalo smarkiai augti ir plė
totis. Pavojus kapitalizmo 
surėdymui pasirodė aiškus. 
Tas tai yra tikra priežastis, 
kodėl šiandien periodi
niams socialistiškiems raš
tams likosi atimta teisė eg
zistuoti.

Vienam "Pearson Maga? 
ne” randame straipsnį ant- 
galviu "Our fertile public 
school,” rašytą. Roy Day- 
ton’o. Tame straipsnyje 
pirmiausia į akis mušasi re
tas amerikiečiuose bešališ
kumas, atviras prisipažini
mais prie savo paklaidų ir 
ydų. Paprastai amerikie
čiuose visa, kas amerikoniš
ka, yra "geriausia" ir "di
džiausia." Daytonas išdrįso 
pasakyti teisybę, jog galima 
girtis "geriausiu," "didžiau
siu" ir "vieninteliu" kalbant 
apie Niagaros vandenpuolį, 
apie "beisbol” žaismę ir 
kumščiavimosi sportą, kas 
visuomenei, apskritai imant, 
maža turi reikšmės, ypač jos 
ateities gyvenimui; tečiaus 
dalykais ir įstaigomis, nu
statančiais busiančio visuo
menės gyvenimo sąlygas,ne- 
visuomet galime mes čia 
prieš europiečius pasigirti.

Daytonas tikroje šviesoje 
parodo taip labai išgirtos, o 
tikrenybėje suirusios mo
kyklinės systemos prastu
mą. Prisižiūrėkime iš ar
čiau. įsidomėkime ir toj pa
čioj šviesoj pastatę musų 
parapines mokyklas, prisi
pažinkime prie tos piktada
rystės, daromos mokyklas 
lankantiems vaikams, iš ku
rių laukiame busiančių vi
suomenės veikėjų, busiančių 
piliečių.

Sulyg valdiškų statistikų, 
padarytų 1912 metais, kas
met į Amerikos viešas (pub
lic) mokyklas įstoja apie 
2,055,000 vaikų. Iš tos skait-

linės vidurinę mokyklą pa
siekia vos 502,577 mokiniai, 
arba 24 nuošimtis, o iš tų 
tik 155,658 pasiekia ketvirtą 
aukštesnės mokyklos klesą. 
Taigi iš visų tų vaikų vos 7 
•nuošimtis pabaigia pradi
nės mokyklos kursą. Tokia 
mokyklinė systema tečiaus 
visuomenei atsieina $446,- 
726,929 metams. Jeigu prie 
tos sumos pridėjus kapitalą 
įdėtą į mokyklų triobas, ku
ris siekia $1,221,695,730, tai 
jau nebus sunku suprasti, 
kad tokiomis milžiniškomis 
lėšomis Amerikos visuome
nė neistengia savo priau
gančiai kartai nei vidutiniš
ko mokyklinio išlavinimo 
duoti; vos vienas trečdalis 
vaikų gauna elementarį 
mokslą; vos pusė jų lanko 
mokyklą per šešis metus. Ir 
taipgi reikia prisipažinti, 
kad ir tie, kuriems leistina 
buvo bent 6 metus mokyklą 
lankyti,dorai nemoka kad ir 
amerikoniško laikraščio 
perskaityti, nežiūrint, kad 
po kelias laidas į dieną per
kasi ir žiopsosi, paprastai į 
amerikoniško sporto pa
veikslėlius arba į "beisbo- 
lės gėmio" skaitlinių lente
les. Kitkas jiems svetima ir 
nesuprantama.

Amerikoniški vaikai, nors; 
garsiai giriamasi civilizaci
ja ir apsišvietimu, iš mokyk
los išeina be jokio prisiren
gimo sunkiai gyvenimo ko
vai, kuri juos laukia.

Visuomenę valdanti bur
žuazija pradeda tatai pasta- 
bėti ir nevos pradeda smar
kią kovą už įstatymą, drau
džiantį fabrikų savininkams 
samdyti jaunus vaikus dar
ban, kad tuomi vaikams 
davus progą ilgiau mokyklą 
lankyti. Rimtai pažvelgus 
į tą buržuazijos kovą, pama
tome tik visišką buržuazijos 
bejiegę, visišką jos viešpata
vimo bankrotą. Visuome
nės gyvenimo tvarka, kurią; 
buržuazija taip uoliai gina, 
veda visuomenę prie dege
neracijos, prie dvasinio nu
busimo, prie liūdno likimo. 
Ateičiai naują kartą išauk
lėti, nežiūrint, kad milionai 
dolerių kasmet tam sueikvo- 
jama, pasirodo buržuazijai 
negalimu daiktu. Neturtė
lis farmerys, nusikamavęs 
fabrikos darbininkas, nors

žmogaus būdas ir ko-operacija.
Yra tokių žmonių, kurie sako, kad so

cializmas esąs negalimas daiktas, nes žmo
gaus būdas nesąs prie bendro veikimo (ko
operacijos) pritaikytas. Net didis evoliu- 
cionistas Herbertas Spenceris yra pasakęs, 
kad "negalima padaryti tobulos visuomenės 
iš netobulų, savimeilių žmonių." Kitais 
žodžiais sakant, Spenceris prirodęs jog visa 
evoliucija, nuo pirmutinės protoplazmės ce
lės iki pat pat žmogaus, susideda iš nuolati
nio gyvūnų keitimosi ir taikymosi vis prie 
naujij aplinkybių, užreiškia, jog šių dienų 
žmogus negalėtų prisitaikyti prie tokios 
systemos, kur išdirbystės mašinerija butų 
bendra visuomenės savastis ir demokratiš
kai butų vedama. Pažiurėjus į praeitį iš- 
rodytų, kad primitiviai beždžionžmogiai 
niekados negalėtų prisitaikyt prie šių dienų 
mašininės išdirbystės. O vis dėlto mes jau 
esam prisitaikę.

Tiesa, žmonės šiandien yra saumylingi 
ir nedori, bet taip yra dėlto, kad jie prisitai
kę prie dabartinių gyvenimo sąlygų. As
mens reikalai šiandien nesutinka su visuo
menės reikalais. Pramonės respublikoj as
mens reikalai ir visuomenės reikalai vieni 
kitiems neprieštaraus ir prie naujos tvar
kos žmogus prisitaikys taip, kaip jis ir visi 
kiti gyvi daiktai taikydavosi prie įvairių 
gyvenimo aplinkybių iki šiol.

Kuri klesa pergalės?
Jeigu kovoj su kapitalistų klesa perga

lės darbininkai, tai mes turėsime pramonės 
demokratiją. Jeigu viršų paims kapitalis
tų klesa, tai pasekmėj bus pramonės despo
tizmas. Kuri klesa laimės, tai parodys tik 
laikas, bet socialistai yra įsitikinę, kad evo
liucija yra darbininkų pusėj.

Mes tikimės, kad darbininkų klesa per
galės ir štai delko:

Viena, darbininkų pergalei atėjo jau 
istorinis laikas. Iki šiol darbininkai jeigu 

į ir butų galėję katroj nors pasaulio šaly nu
versti viešpataujančią klesą, tai jie butų 
buvę sutriuškinti ginkluotų spėkų iš lauko. 
Taip buvo su Paryžiaus komuna. Dabar 
tečiaus kapitalistinė produkcija yra išsiplė
tojus visam pasauly; taigi kuomet dabar 
kapitalizmas grius, tai jis grius visur ir ne
liks iš lauko tokios jiegos, kuri galėtų viso 
pasaulio darbininkų pergalę sunaikinti.

Antra, pati evoliucija reikalauja, kad 
visuomenės systema butų pritaikyta prie 
dabartinės išdirbystės būdų. Pramonės res
publikoj visuomenė galėtų vartoti daugiau
sia komplikuotas mašinas; gi prie militari- 
nio despotizmo visuomenė negalėtų

ir labai norėtų, kad jo vai- nauju išdirbystės budu prisitaikyti, 
kas lankytų mokyklą ir iš 
jos išsineštų priemones savo

prie

veda vis prie didesnio darbo bendrumo. 
Primitivis žmogus gyveno visiškai pats sau.

Pirmutinis žmogaus žingsnis pirmyn— 
suėjimas į kuopą—tai žingsnis prie bendro 
darbo. Pirmutinės tautos atsiradimas buvo 
tolimesnis bandymas veikti išvieno. Pirmu
tinis darbo padalinimas, pirmutinė unija, 
pirmutinė akcionierių bendrovė, vis tai bu
vo žingsniai prie bendro darbo. Kaip kapi
talistų trusto, taip ir darbininkų unijos tik
slas yra prašalinti varžimąsi, o jo vięton 
įvesti sutartinį veikimą. Neužilgo pramo
nės unijos duos darbininkams galios netik 
save apginti, bet ir pramonės dirbtuves ben
drai vesti, kuriose jię dirba. Taigi dabar 
darbininkai turi organizuoties, kad bendro
mis spėkomis galėtų paimti išdirbystės ma
šinas- Sekantis žingsnis turės suvienyti 
darbininkus Į bendrą organizaciją—pra
monės uniją, o kapitalistų organizacijas— 
į bendrą trustą.

Militarinis despotizmas vestų ne prie 
bendro darbo, bet tolyn nuo jo; todėl toks 
despotizmas butii priešingas evoliucijai. 
Tolimesnis darbo bendrinimas bus galimas 
tiktai tuomet, kuomet darbininkų klesa pa
ims viršų. Todėl mes esam priversti tikėti, 
kad iš dabartinės kovos darbininkų klesa 
išeis pergalėtoja. Pati evoliucija parodo, 
kad turi būt taip, o ne kitaip.

Kuomet buržuazija sugriovė feodaliz
mą ir įvedė kapitalistinę tvarką, ji manė 
išradusi puikiausią systema; ir iki šiai die
nai vaikai yra mokinami, kad dabartinis 
surėdymas—tai ideališkas surėdymas. So
cialistai tečiaus nemano, kad žmonija bus 
pasiekus galutino savo evoliucijos tikslo, 
kuomet įvyks ta ypatingoji revoliucija. 
Mums nepakenčiama butų ir ta mintis, kad 
prašalinus varžytinės ir žmogui su žmogum 
susidraugavus turėtų sustoti progresas. Vi
sa kova ir neapykanta žmogaus prieš žmogų 
iki šiol buvo niekas daugiau, kaip tik kova 
už būvį, kova už gyvenimą. Kuomet žmo
gui nereikės dėl būvio kovoti prieš savo 
draugus; kuomet gyvenimas jam bus užtik
rintas be jokio rūpesčio ir kovos; kuomet 
mašinų pavergimas išris gyvenimo uždavi
nį syki ant visados, tuomet prasidės nauja 
žmonijos progreso gadynė. Mes nežinom, 
iki kokio laipsnio žmonija galės ateityje pa
kilti. Gali būt, jog ateities žmogus taip 
skirsis nuo musų laikų žmogaus, kaip šios 
gadynės žmogus skiriasi nuo musų protė
vių, kurie gyveno akmens gadynėj. Mes ne
žinom, ką ateitis savo sankrovoj mums turi; 
bet mes žinom, kad sekantis pirmyneigos 
žingsnis bus sugriovimas kapitalistinės sys
temos ir įsteigimas Pramonės Respublikos.

Trečia, mes matom, kad iki šiol kiek- 
ateities žmoniškam gyveni- viena systema produkciją didino. Gentinis 
mui užtikrinti, noroms-ne- komunizmas padarė šiokį-tokį darbo padali- 
noroms būna privers- nimą, įvedė akmens įrankių ii r ugnies var- 
ti stoti prieš tuos buržuazi- tojima, kas padidino išdirbystės našuma. 
saugoti jaunuolius nuo fab-| V.er^.os ^stc™a da^iaesnis zmgs- 
rikinio darbo, demoraliza- i 
cijos ir jaunų organizmų, 
sveikatos naikinimo. Milži-i 
niška visuomenės didžiuma 
neįstengia ilgiau, kaip 5 me
tus savo vaikų mokyklon lei
sti; kūdikis turi eiti-dirbtu-Į 
vėn, kad pagelbėjus tėvui] 
išmaitinti šeimyną. Kapita-i 
lizmo svstemoj darbininkas 
negali turėti ištekliaus savo 
šeimynai išmaitinti ir be 
paaugusių vaikų uždarbia
vimo juos pačius užlaikyti. 
Tie gi, kurie galėtų ilgiau 
savo vaikus mokyklon leisti, 
prieina prie įsitikinimo,kad, i 
kaip sako Daytonas,—ne-; 
mato iš to net ir savo vaikui 
naudos, nes sako, kad vai
kas apart porcijos blogos 
muzikos, pradinių braižinių, 
kartojimo Amerikos istori
jos, keliolikos lekcijų iš ge
ografijos, miiitariškos ko
mandos ir "beisbolės" bei 
"futbolės" losimo nieko dau
giau jau nebeišmoks.

Stoka išsilavinimo atspin
di visame jaunos ameriko
niškos kartos gyvenime. A- 
merikos mokykla nedaaugo 
savo uždaviniui. J. B. S.

nis pirmyn. Baudžiava bei feodalizmas 
išvystė amatus ir pakėlė išdirbystę iki tokio 
laipsnio, iki kokio ji negalėjo . pakilti prie 
vergijos. Šių dienų kapitalistinė systema 
su trustų ir milžiniškų mašinų pagalba da 
daugiau išdirbystę padidino.

Taigi, sprendžiant sulyg buvusių iki šiol 
visuomenės systemų, mes turim daryt išve
dimą, kad naujas surėdymas, turėdamas 
eiti kartu su evoliucija, turės didinti pro
dukciją toliaus. Militarinis despotizmas 

1 nustumtų ją ant žemesnio laipsnio ir suma
žintų prekių gaminimą. Tuo tarpu gi pra
monės respublika arba socializmas, panai
kindamas kompeticijos eikvojimus ir prista- 

' tydamas visus prie darbo su geriausiomis 
mašinomis, produkciją žymiai išdidintų. 
Vadinas, darbininkų pergalė eina kartu su 
evoliucija.

Ketvirta, kiekvienas žmonijos žingsnis

FRANGMENTAS Iš "RAUDONI
ŽIBURIAI."

Beširdiška tvarka šalies mano gimtos!
Ji baudžia mirtimi tuos, kas klauso įsakų 

[sielos!
Prasižengiu ir aš, kad troškimus jaučiu...
Ar nuodėmė tai gal būt, kad be leidimo ką 

[myliu ?...

| PAVASARIUI ATĖJUS į
į- - - - - - - - - - - - - - - I

Į Į medį išauga silpnutė gaja, 1
j Į jurę pavirsta siaurutis upelis, I
j Pasaulį apskrenda džiaugsminga žinia,
I Kad trūksta vergijos plieninė anga, 
i Padangėj iau čiulba paukštelis!...
I

Artojas į dirvą išdirba dirvoną, 
Ir žiuri padangėn kur saulė jam žėri.. 
Nuspjovęs į poną ir juodą kleboną, 

į Nuo savęs numetęs neapkantą, moną, 
i Raudoną vėluką pastvėrė!
Iš musų krūtinių štai veržias džiaugsmai,

Ant musų nušvito Tiesos Idealas!
Į krūvą sulieti širdžių mus geismai 
Sudrebina žemę kai lavos kalnai, 
Senajam pasauliui jau galas!

Gana jau mus blaškė nelaimių banga. 
Gana jau mus spaudė vargai baisulingi, 
Te siaučia pakilus galinga audra, 
Naujosios Gadynės jau švinta diena! 
Mes einam prakilnus, galingi!

Te lekia, te smenga audruoti laikai, 
Liuosvbės ir meilės greit saulę išvysim! 
Įjudinti vėtros teošia miškai, 
Nuslydę nuo kalno te čiaužia ledai. 
Gyvenimo bėgį nesulaikysi.

J. B. S.
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PRENUMERATOS KAINA

Amerikoje:
Metams .......................  $1.78
Pusei metų ........................ 1.00

Kanadoj ir UžrabežiuoM:
Metams .............................. p*
Pusei metų ........................ 1J5

Su visokiai reikalais atsikrei
piant į Redakciją, rašykit šitok} 
adresą:

"KELEIVI8"
255 Broadway, So. Boeton, Maaa.

VISOKIOS ŽINIOS

POLEMIKA IR KRITIKA.
Iš "MOTERŲ BALSO” AP 

ŽVALGOS KARIKA
TŪRA.

"Moterų Balso” num. 1-2 
apžvalgos skyriuje skaitom 
sekanti dalyką:

"Fondų Gadynė—Pasta
ruoju laiku pas mus labai 
inėjo i madą tverti fondus. 
Užsimanė koks-nors Šliu
pas, Gabrys ar Yčas pasiva
žinėti, ir tveriama fondas. Į 
tą fondą žmonės aukauja 
kruvinai uždirbtus centus, o 
ponas Šliupas ar jam pana
šus ūžia sau už tuos pinigus, 
ir niekam nei ačiū.

"Ir kiek jau tų fondų turi
me! Visokiais vardais; pa 
vyzdžiui, Lietuvos Šelpimo 
Fondas, Lietuvos Gelbėjimo 
Fondas. Autonomijos Fon
das, Tautos Fondas ir ant 
galo (argi jau ant galo—J. 
iš G.) 'Naujienos.’ praneša 
kad Darbininkų Tarybos 
(kokios tautos?—J. iš G.) 
konferencijoj Cbicagoj su
tverta ar sumanyta tverti 
’ Lietuvos Laisvės Fondas.’ ”

Toliaus rašoma:
"Gaila tik, kad sumanyto

jai to fondo (katro?—J. iš 
G.) nepasako, kokiu budu 
galima bus Lietuvai laisvę 
išgauti ir kam tie pinigai 
bus reikalingi.”

Vadinasi, apžvalgininkė 
čia prisipažįsta, kad ji neži
nanti, kokiu budu už Lietu
vos laisvę fondo sumanyto
jai mano kovoti, kaip pini
gai bus suvartojami. O bet 
gi toliaus ji aiškina, kad pi
nigai busią leidžiami to
kioms pat diplomatų kelio
nėms, kaip ir atžagareiviai 
juos leidžia. Girdi: ”Na. 
da Įdomu butų žinoti, ką 
'Lietuvos Laisvės Fondas' 
siųs Į savo atstovų Į Lietuvą 
laisvės išgavimui. Turbut P. 
Grigaiti, 'Darbininkų Tary 
bos’ sutvertoją.”

Pridėjus prie šitos apžval
gos da tris žodžius, būtent, 
"čiūčiuoja—liūliuoja Į tėviš
kėlę,” drąsiai galėtų po ja 
pasirašyti J. V. Stalioraitis

Gerbiamoji apžvalginin
kė, matyt, giliai yra Įsitiki
nus, kad kuris tik fondas ne 
po LSS. ar LMPS. kontrole, 
tai niekuo daugiau neužsii
ma. kaip tik "savo atstovus" 
pasivažinėjimui siuntinėja. 
Bet daugiausia "M. Balso” 
apžvalgininkė bijosi, kad to
ji "ekskursija” netektų d. 
Grigaičiui.

Kad gerbiamąją apžvalgi
ninkę nuraminus, aš jai pa
sakysiu štai ką. Lietuvos 
Laisvės Fondas buvo suma
nytas visai netam, kad savo 
atstovą siuntus pasivažinėt, 
o tik tam, kad reikalui pri
ėjus galėtume paremti Lie
tuvos proletariatą kovoj už 
darbininkų laisvę. 0 jeigu 
jau prisieitų siųsti Lietuvon 
savo delegatus, tai pasiųs
tume ne d. Grigaitį, ’ bet 
gerb. "Moterų Balso" ap
žvalgininkę, arba J. V. Sta- 
lioraiti, kuris senai jau 
"Naujienas” "sukritikavo.”

Tai taip, gerb. "Moterų 
Balso” redaktore! Jei tams
ta nepermatei, kaip tokia 
apžvalga išrūdys skaitytojų 
akįse.tai aš jums nupiešiau 
iš jos karikatūrą, kad tams
tai lengviau butų suprasti, 
ko ji verta. Gal būt, kad iš 
to tamsta nors kiek pasimo
kysi ir daugiau tokių niekų 
nerašysi. J. iš G.

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

AMERIKOS VOKIEČIŲ 
SUSIVIENIJIMAS 
PANAIKINTAS.

Amerikos Vokiečių Susi
vienijimo Pildomasis Komi
tetas savo susirinkime Phi- 
ladelphijoj sutiko likviduoti 
susivienijimą ii’ jo kasoje 
esančius pinigus sumoje 26,- 
000 dolerių perduoti Ameri
kos Raudonojo Kryžiaus 
kason.

Komitetas savo posėdį už
darytoms durimis laikė visą 
dieną. Likvidavimą Ameri
kos Vokiečių Susivienijimo 
viešai paskelbė K. A. M. 
Scholtz.

Vokiečių laikraščio "Sun- 
dav Gazette” redaktorius 
Max Heinrich tame posėdy
je užreiškė: "Visuomenės 
sentimentas prieš šią orga
nizaciją yra taip stiprus,kad 
nebūtų mažiausios naudos 
mėginti palikti ją po kokiu 
nors kitu vardu.”

ARMĖNAI ATSIĖMĖ 
ERZERUMĄ.

Londone gauta iš Maskvos 
žinių, kad armėnų korpusas, 
irmenų liuosnoriams pade
dant, atsiėmė iš turkų Erze- 
rumą, vyriausi turkų Ar
mėnijoj miestą. Ta pati ži
nia sako, kad armėnai laiko 
savo rankose ir visą Erze- 
rumo apielinkę.

Kada* Rusija su Turkija 
susitaikė, tai rusų kariume
nė iš turkų Armėnijos pasi
traukė ir turkai vėl ją užė
mė. Tuojaus po to prasidėjo 
irmenų skerdimas. Armė
nai tuomet suorganizavo 
savo kariumenę ir pradėjo 
varyti turkus laukan iš Ar
mėnijos.

VENGRIJA NETEKO 
JAU 1,172,866 KŪDIKIŲ.
Vengrija neteko 1,172,866 

kūdikių ir mirimų skaičius 
paaugo ant 50 nuošimčių. 
Toki pranešimą padarė 
Vengrijos parliamente at
stovas Lodovic Hollo, paro
dydamas, kiek Vengrija tu
ri nukentėti dėl karės.

"Iki karės,” sakė Hollo, 
” Vengrio j kas metai gimda
vo po 765,000 vaikų. Gi 1914 
metais šita skaitlinė suma
žėjo ant 18,000; 1915 metais 
sumažėjo ant 284,000; 1916 
metais ant 432,000, o 1917 
metais gimimų skaičius nu
puolė jau iki 4:38,000.

"Ramybės laiku vaikų iš
mirdavo per 7 metus 34 nuo
šimčiai, o dabar 50 nuošim
čių.”

J. iš G.

CARĄ DABAR GALI AP
SKŲSTI KIEKVIENAS.
Sulyg New Yorko valsti

jos Įstatymų, joks svetimas 
valdonas negali būt skun
džiamas, pakol jis viešpa
tauja, bet ji galima patrauk- 
traukti tieson kuomet jo 
valdžia būna nuversta. Taip 
paaiškino vyriausiojo teis
mo teisėjas Benedict, kuris 
nagrinėjo bylą užvestą 
New Yorke prieš buvusi 
Rusijos carą Mikalojų Ro
manovą.

Jūrių transportacijos kor
poracija apskundė buvusį 
Rusijos valdoną ant $2,800,- 
000 už sulaužymą kontrak
to ir bylą laimėjo. Teisėjas 
davė korporacijai teisę už
griebti tulus Rusijos turtus 
Amerikoje. Caro advoka
tas prašė šitą teisę atšauk
ei, pasiremdamas tuo, kad 
New Yorko teismas neturi 
ant Rusijos caro jurisdikci
jos. Ant to teisėjas ir paaiš
kino, kad kuomet valdonas 
būna numestas, tai sulyg 
New Yorko Įstatvmii jis 
lieka paprastas pilietis ir 
gali būt teisiamas kaip ir 
kiekvienas žmogus.

LIETUVĖ NUSINUO
DIJO.

Shenandoah’ryje nusinuo
dijo Mačiūnienė, 23 metų 
lietuvė, gyvenusi po No. 206 
New York st. Ji atsigėrė 
karbolinės rūgšties ir moti
na išgirdus vaitojimą atra
do ją parpuolusią ant žemės, 
baisiai kankinanties. Trįs 
daktarai buvo pašaukti, bet 
negalėjo išgelbėti.

INDIANOJ UŽDARYTA 
3400 SALIUNŲ.

Visoj Indiana valstijoje 
likosi Įvykdinta visuotina 
prohibicija. dėlto 2 balan
džio 12 valandą nakčia viso
je volstijoje likosi uždaryta 
3,400 sa liūnų.

Tuomi saliunų uždarymu 
paliečiama 30 bravorų ir a- 
pie 15 distilernių. Sakoma 
kad valstija per tai "sutau- 
pina” 25 milionus dolerių, 
kurie buvo prageriami kas 
metas.

AREŠTAVO PRAEGERIO 
LINČIUOTOJUS.

Collinsville, III.—Valstijos 
prokuroro Įgaliotiniai pa
baigė tyrinėti vokiečio Pra 
egerio mirti, kuris čia buvo 
nulinčiuotas, ir surinkę fak
tus pradėjo organizuoti 
grand jury. Penki žmonės 
jau areštuoti ir laikomi 
wardsvillės kalėjime 
kaucijos.

Ed- 
bt

Iš LIETUVOS.
Muilo klausimas. "L. 

do” pranešimu Lietuvoje 
kiečių

Ai- 
vo- 

valdžios uždrausta 
muilas dirbti—tiek sau, tiek 
kitiems. Neleidžiama taip 
pat vartoti muilas skalbi
niams skalbti ir troboms 
niauti. Prasižengusius baus 
5 metais kalėjimo ar 20 tuks. 
markių pabauda.

PAPŪGOS NAIKINA 
AVIS.

Visi žino, kas yra papūga. 
Amerikoj žmonės laiko jas 
klėtkose. Bet Naujoj Zelan
dijoj jos gyvena liuosos lau- 
kuose. Iki šiol tie paukščiai 
misdavo tenai augmenimis 
ir niekam blėdies nedaryda
vo. Bet piaunant žmonėms a 
vis joms tankiai tekdavo 
paragauti taukų ir jos taip 
priprato prie mėsos, kad 
dabar jau pradėjo užpuldi
nėti ant avių ir draskyti jas. 
Gyvulių augintojams jos da
bar pridaro ten tiek blėdies, 
kad valdžia paskyrė mokes
ti už kiekvienos papūgos

ATITAISAU KLAIDĄ.
"Keleivio” num. 15-tam 

mano parašyta korespon
dencija, kurioje pasakyta, 
(iš Cleveland. Ohio) tilpo 
kad kovo 31 d., LJS. Lygos 4 
kp. parengtam vakarėlyj 
kalbėjo ir Gubavičius. Da
bar pranešu, jug Gubavičius 
tame vakarėlyj nekalbėjo— 
klaidą atitaisau.

žemės žiedas.

“KARDAS”
YRA TAI PUIKUS ŽURNALAS, 

pilnas svarbių ir humorisliškų raštų, 
r daugybė gražių paveiksiu. Dabar 

jis išeina reguliariškai kiekvieną mė
nesį, 36 puslapių, gražiai apdarytas. 
Šaunus laikraštukas; jani lygaus lie
tuviai neturi. Metanui tiktai $1.00, o 
pavienis numeris 10c. Parsitraukite 
dabar Balandžio-April numerį, o ne
sigailėsite! Adresuokite taip: 
"KARDAS" 231 Broadway,

So. Boston, Mass.

( Dr. A. Montvid
Lietuvis Cfiirurgas ir Gydytojas.

Chicago, 111.
Miesto offisas:
1553 W. Madison Street,
Suite 600—612 
Valandos: 10-12 ryte.
Phone Haymarket 2563.

West Side offisas: 
2225 So. Leavitt st.
Vatandos: 6-8 vakare. J 
Phone Canal 4626. ,

Nedėldieniais priima tik iškalno 1 
susitarus.

Rezidencijos Teleph. Albany 5546.

Tb _ . .£1. _ __ * I Pajieškau Petro ir Kazimeros Pil-■ fl116SK01imfll kausią ir švogerio Andriaus Žilgal-
• • vio, aš jų brolis guliu ant mirties pa-

—------------  talo ir norėčiau susižinot. Pirmiau— „ ----------- ------------ Pirmiau
jie gyveno Detroite, Mich.

Povilas Pilkauskas,
167 West st., Lawrence, Mass."KEL.” SKAITYTOJU ŽINIAI.

Visokius pabėgimus, nuskriaudi- 
mus, paaigarsinimus iš kokią vie
lą paeina, pirkimus, pardavimus 
arba tam panašius pasifarsini- 
mus, delei tulu priežasčių nors ir 
skaitytojams dykai garsini nega
lime. Už tokius paskelbimus skai
tome po 2c. už žodį kiekvieną »y- 
kĮ. Todėl siąadami tokius paskel
bimus rašykit kuotrumpiausiai ir 
visados aiąskite kartu mokestį jei
gu norite kad greitai tilptą

"Keleivio” Adnun.
■■■ !■ II T

Juozas Brazauskas,
Paeina iš Kanono kaimo.

Tnąvainin nartm k’aiinn Ieškau brolių Juozapo, Stamslo-JOSVa.niO parap., A.aunj vo Vjnrento ir Andriaus Stankevičių, 
ėd., dabar tarnaująs kariu- ,iš Netyčkampio kaimo,' Mariampolės 

rr.prpi nori hlltinai Pav-Su^kų rruh. Jų pačių atsišauktimenej, nori .Dūlinai vUSl.a ar kas žino meldžiu pranešti.
wti su keliais pažįstamais c,
š Lietuvos. Kas jį pažįsta, 116 N Ma!n st-> 
nalonės atsišaukti pas ma
ne. Yra svarbus reikalas.

F. J. Bagočius,
253 Broadvzay,

So. Boston, Mass.

Pajieškau Frano Zecko, Kauno 
Įjub., Šiaulių pav., Šilalės parap., Žvi-' 
lių sodos; Dirm 3 metų gyveno Ma- 

irion, Ind. Kas apie j) žino malonės 
I pranešti.

Dominika? Shimkus,
1508 Feakter avė., Marion, Ind.

Pajieškau pusseserių: Magdale
nos, Uršulės ir Monikos čižauskiučių, 
Suvalkų rėdytos. Naumiesčio apskri
čio, ir Naumiesčio parapijos. Tupikų 
sodžiaus, malonėkit atsišaukti.

Wm. Senkus.
P. O. BOX 93, Taylor Springs, III.

Jurgis Stankevičius,
, Greenville, S. C.

Pajieškau draugų ir pažįstamų, aš 
j esmi iš Braskuškio viensėdijos, Ku
piškio parap., Vilkmergės pav., Kau
noi gub.

Longinas Stakėnas, 
1428 E 53-rd st.,

Cleveland. Ohio.

(17)

Pajieškau Jono Tanioliuno (John
Tamley) kuris gyveno po num. 96 
Kellcr st, Detroit, Mich. Meldžiu 
; rei:. priduot savo adresą.
< Pači W. Zeinmer,

Cascade. W. Va.

Pajieškau dėdės Juozo Darnios, gy
veno, rodosi, Bostone. Taipgi dviejų 
pusbrolių: Jono Sukockio ir Juozo Ka
tiliaus ir kitų savo pažįstamu iš Vil
kaviškio parapijos meldžiu atsišauk
ti. M. Sukockas,

530 Glinnan avė., Detroit, Mich.

Pajieškau Kazimiero Yeškuno ir 
Kazimiero Ruzo. Jų pačių atsišauk
ti ar kas juos žino meldžiu pranešti. 

Joe Požėra,
Savanna, Okla.

Pajieškau Jono Eukoto, Elzbietos 
Kubiliutės ^Šiugždžiutės) nuo Kalva
rijos ir Julijonos Kiėiutės nuo Ma
riampolės. Meldžiu visu atsišaukti. 

K. N..
Lawrence, Mass.10 Vale str.,

Pajieškau pusbrolio Augusto Na
vicko iš Varbučių kaimo, Seinų pav.. 
Suvalkų gub. Jam-yra palikta 6,000 
dolerių, malonės greit atsišaukti 
kas žino teiksis Dranešti.

M Bukauskas,
150 E 3-rd st., I’omestead, Pa.

APSIVEDIMAI.

ar

Pajieškau apsivedimui merginos j 
tuo 18 iki 26 metų amžiaus, neški-! 
?ant tikėjimo, sutinkančios imti civi-l 
i šliubą. Su pirmu laišku meldžiu! 
irisiųst savo paveikslą, reikale pa-Į 
veikslus grąžinsiu.

Josenh Šimaitis,
183 Niagara st., 

Toronto, Ont. Canada.

Pajieškau Pijaus Armino, jis apie 
'5 metų amžiaus, vidutinio ūgio, žili 
kaukai, dešines rankos vienas pirs
as pritrauktas. Jis gyveno Phila- 
lelphijoj. Kas apie įj suteiks tikru? 
inias, gaus 10 dol. atlyginimo.

T Y odei'-a. (19)
801 N 8-th st.. Philadelphia, Pa.

Pajieškau Domi želes I.i suskaitė'. 
Vilniaus gub., Trakų pav., Vilūnų kai
no; meldžiu atsišaukti arka kas žir.o 
»ra nešti.

563 Washington str., Keeene, N li.

Pajieškau pusbrolių Adoaio ir Do- 
tato, Subačiaus parap., Kupiškio 
žals. Meldžiu atsišaukti. (17)

Stanislovas Navarskas
248 Chcstnut st., Lawrence, Mass.

Pajieškau brolio Liudviko Bubino iš 
Gudelių kaimo, Troškūnų parap., 
Vilkmergės pav., Kauno gub. Taipgi 

:fn savo pažįstamų meldžiu atsišau
kti. Daj). Bubin, (19)

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

Pajieškau giminių ir pažįstamų, aš 
esmi iš Anykščių parap., Vilkmergės 
pav., Kauno gub. Visų mana pažįstan
čių meldžiu atsišaukti. (li)

Kazimieras: Gaidamavičius,
BOK 52, PerrvlHarVor, Ont. Canada• ..........  ■ • ■

PIRKITE
Karės Taupymo Markes 

ir pagclbėkit laimėt karę.

Pajieškau draugų ir pažįstamų Al
vito. Lankeliškių ir Virbaliaus parapi
jų aš paeinu iš Misvieėių’kaimo, Al
vito gmino. Vilkaviškio pav., Suvalkų 
gub. Albinas Pilipaitis,

227 W 4-th st., Spnng Vailey, I 1.

Pajieškau draugų Kazimiero Valat
kos. Juozapo IJrbavičiaus ir kitų sa
vo pažįstamų iš Joneškėlio miesteliu 
meldžiu atsišaukti.

Ignas Žukauskas.
56 South st., Watcrbur.v, Conn.

Pajieškau savo sunaus Krano Ter- 
mieno, iš Pakiepstėnų sodžiaus, Rau
dėnų parap., Šiaulių pav., 
gub. Jo palies atsišaukti ar kas 
r.o pranešti.

Marijona Termienienč
102 Mill str., Duųuesne, Pa.

Kauno

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės ne jaunesnės 22 metų, 
mokančios anglų kalbą, aš esu 32 me
tų turiu profesionali biznio užsiėmi
mą. Su pirmu laišku meldžiu prisiųs
ti savo paveikslą. Paveikslus reika
laujant grąžinsiu.

K. Vinciutas, (17)
3513 Emerald avė., Chicago, III.

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

Paulina Daujotaitė
126 N. Mississippi avė..

Atlantic City, N. J.

APSIVEDĖ.
Šiomis dienomis apsivedė 

šliubu Juozas Vaitkus iš Cambridge. 
Mass., su p-le Zofija Linkevičiūte iš 
St. Louis, Mo. Apsigyveno abudu 
Cambridge, Mass.

civiliu

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 18 iki 25 metų amžiaus. Aš esu 
26 metų. Su pirmu laišku meldžiu 
prisiųst savo paveiksią. Platesnes ži
nias suteiksiu per laiška. (17)

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

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba jaunos našlės be vaikų, aš esu 
33 metų nevedęs amatninkas. vedąs 
blaivų gyvenimą. Geistina, kad at
sišauktų iš Chicagos apieliukės dėl 
parankesnio susipažinimo. (17)

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

Pajieškau apsivedimui merginos 
ar našlės he vaikų, turi būt pasitu
rinti. Aš esu 44 metų turiu tris pra- 
pettes. ' Sutinkančios vest gražų gy
venimą malonės atsišaukti.

B. Diokas, 
5001 Alexander avė..

E. Chicago, Ind.

(18)

KAS NORI VAIKO?
Norččia atiduoti protingiems žmo

nėms auginti 9 mėnesių vaiką, ku
ris
per

i

pasiliko našlaičiu. Kreipkitės 
laišką šiuo adresu:

V. Tercinas.
Davis pi., Roxburv, Mass.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės nuo 30 iki 40 metu am
žiaus, platesnes žinias suteiksiu per 
laišką. Meldžiu atsišaukti.

A. Telert,
1325 Davis avė., Grand Rapids, Mich

vėl turit proga uzkviest
7d. ffetrauska pas save

Jisai šiuom tarpu sudainuos Jums keliatą puikių ir 
linksmų dainelių. Žemiaus paminėti COLUMBIA re
kordai yra taip puikiai jo padainuoti, kad užganėdins ir 
jautriausią klausytoją.

Vienkart su gerbiamo Petrausko rekordais, išlei
džiame porą Antano Kvedero Įdainuotų rekordų, kuris 
taipgi yra plačiai žinomas lietuvių visuomenei kaipo 
vienas iš geriausių daininkų.

Tie, kurie myli lietuviškus šokius ir juos bešokant 
linksmai praleisti liuosą laiką, lai perskaito šį pranešimą, 
o bus užganėdintas.

Užeikit pas COLUMBIOS Rekordų pardavėją 
ir pareikalaukit kad pagrajintų jums šiuos 
naujus Rekordus:

10-inrh 75c.
ĮDAINAVO MIKAS PETRAUSKAS, TENORAS.

E3796. (Hcmužėli nesvoliok.
(Eisiu, mamei pasakysiu.

- E3797. (Jau kad aš augau.
(Šią nedelėlę.

v •

ĮDAINAVO ANTANAS KVEDERAS, BARITONAS.
E3798. (Kur vėjai pučia.

(Esu garbingas vyras.
ĮGRA.J1NO HARMONIKŲ DUETAS:

E3799. (Vilniaus polka.
(Tamsioji naktis. Va kas.

Nepamirškit, kad geriausios Lietuviškos Dainos ir Muzika, ran
dasi vien tik ant COLUMBIA Rekordu. Jeigu da neturit naujo 
iliustruoto Lietuvišku Rekordu Katalijgo, reikalaukit pas vie
tinį Columbios Rekordu pardavėją, kuri gausit DOVANAI.

Columbia Graphophone Co
Kuomet perki Rekordus, visuomet reikalauk 

COLUMBIA REKORDU 
paduodamas numerius.

J ieškok šio Vaizbaženkiio 
kuris randasi ant visų 

Columbia Rekordų.

Pajieškau brolių Martino ir Fra
no Timinskių iš Veredcvos dvaro, Ei- 
riogalos parap., Raseinių pav. Kau
no gub. Jų pačių ar Kas žino mel
džiu, atsišaukti. (19)
Elizbieta Timinskiutč-Kelšauskjienė, 

22 E 9-th st., Georgetown, 111.

Pajieškau brolio Jono Čankaus, iš 
Puodžių sodžiaus, Valkininkų parap., 
Vilniaus srub. Turiu svarbu reikalą 
ir meldžiu jo paties ar žinančiųįų at
siliepti. Ona Čankutė,

101 Oak st., Lawrence, Mass.

Paiieškau brolio Juozo Gadlenskio, 
persiskyriau su juo Pittstone 1908 
metais. Jo paties atsišaukti ar kas 
jį žino meldžiu pranešti.

K. Gadleuskas.
BOK 17, Frankfort, III.

REIKALĄ VIMAL
REIKALINGAS lietuviškas duon

kepys pirmos rankos duonos kepėjas, 
mokanti? kepti lietuvišką juodą duo
ną. Alga gera. Darbo trumpos va
landos. Kreipkitės tuojaus.

. O. Zaronkus,
395 Park st, I-a-.vrencc, Mass.

REIKALAUJAM:
Lietuviu ir nišų dirbti kietųjų ang

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

W. E. ROTHERMEL, 
Merrimack Minės. Virginia.

REIKALINGA MERGINA
(arba Moteriške.)

Reikalinga mergina arba materii
ke, knygų spaustuvėj, mokintis saee- 
riško amato. Atsišaukenti turėti} mo
kėt skaityt ir rašyt, arba tokia kurt 
norėtų mokintis. Gerai gvarantusja- 
ma le-'gvas užsiėmimas.

BUTKAUS SPAUSTUVE
2613 W. Fort St.,

P. O. Box 1233 Detroit. Mich.

REIKALINGI VYRAI IR 
MOTERĮS.

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

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

PARDAVIMAI,

Namas! Namas!
Parsiduoda puikus, dviejų auk

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

A. GILDERIS,
2636 E. Lehigh Avė., 

Philadelphia, Pa.

"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. Lehigh Avė..

Philadelphia, Pa.

PARSIDUODA FARMA
Brocktone apie 30 minutų nuo mie

sto kelionės. 3 akrai išdirbtos 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 farma. a- 
pie 9 akrai dirbamos žemės, likusie 
—ganyklos ir miškas, 3 minutės ėjimo 
nuo karų gelžkeiio ir arti miesto, 
daug vaisingų medžiu, 9 ruimų namas 
miesto vanduo, visi geriausi įtaisy
mai. didelė banė, vištinyčios 125 viš
tom. lengvi išmokėjimai jeigu no
rima. Platesnių žinių kreipkitės pas: 

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

------------------------------------------- a ■ 
PARSIDUODA BARBERNE

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

40 A mes st., MONTELLO, MASS.

Farmos! Farmos!
NUSIPIRK ŪK? DIDŽIAUSIOJ 

LIETUVIU KOLONIJOJ AMERIKO
JE. čia yra jau pirkę arti 400 lie
tuvių ukes ir jau 7 kaimai apgyven
ti lietuviais. Pirkite ūkę tarpe savo 
tautos žmonių, tai bus linksma gy
venti kaip Lietuvoje. Žemė parsiduo
da ant lengvų išmokėjimų; neišdirb- 
t<-s žemės akeris i 10, $15 iki 322. 
Taipgi parduodu išdirbtas ukes su 
n..aini -v Dcl platesnių žinių rašy
kit: (17)

J. A. ŽEMAITIS,
BOK 13, SAUKI E, MICH.

NAUJAS LAIKRAŠTIS
kuris rašo apie

Ūkės Reikalus.
su paveikslėliais augmenų ir gy
vulių. Kain* tik $1.00 metams. 
Pnsiųskit markutę o gausit vie
ną numerį. Taipgi turiu par>lavi- 
mui daug farmų tetoj apielinkėi, 
žemė gera, galima pirkt pigiau, 
negu per agentus. Adresas: (19)

"AMERIKOS ŪKININKAS."
BOK 96. H ART. MICHIGAN.



« KELEIVIS.

HOKORISTIKA. ŽMOGUS

t
4

Amerikoniškas kamoras
Palikę amerikoniškus kle- 

sikus, kaip ve: Holmes, Lo
veli Hawthome, Mrs. Bee- 
cher Stove, begalo turtin
gus tikruoju humoru, ne
kalbant taipgi apie vėlesnius 
rašytojus, kaip ve: Bret 
Hate, F. R. Stockton, Eu
gene Field, Jacob Whitcomb 
Riley, Hamlin Garlar.d, Ed- 
ward Eggleston ir k., reikia 
keliatą žodžiij pasakyti apie 
Samueliu Clemensą, plačiai 
pasauly pagarsėjusį po sla
pyvardžiu Mark Twain.

Dažnai literatiškus komi
kus, savo sakiniais iki ašarų 
prajuokinančius skaityto
ją lyginama su humoristais 
tečiaus satyra, pašaipa, į 
kandumas ar sakinio smai
lumas toli gražu yra ne ta 
pats, ką humoras. Mark 
Twain yra tai tikras humo 
ristas, kuone lygus Dicken- 
sonui, tik mažiau už pasta
rąjį sentimentali*. Net ir iš 
metus iš Mark Twaino raš 
tii visus komiškus sakinius 
tai ir tai da pasiliks juose 
tikras humoras, trykštanti: 
iš kiekvienos nuomonės, i: 
kiekvienos minties.

Negalima sakyt, kad tata 
neturi savo blogų pusių: 
skaitytojas taip pripranta 

‘taatyt kiekviename Tvvainc 
sakiny humorą, kad net ii 
rimčiausiame jo rašte (ji 
ir rimtai moka į dalykus žii 
rėti) jieškoma tik humoro... 
Jo humoras užmušė rimtu 
mą. Nežiūrint to, Mari 
Twain pasilieka visam pa
sauliui nepalyginamu humo 
ristu.

Mark Twain, tai tikras a 
merikono tvpas. Paklaus 
kit kuo jis nėra buvęs? I: 
spaustuvės gižu, ir aukse 
jieškotoju "tolimuose vaka
ruose,” ir laivo yairininki 
(stermanu) ant Mississipp 
upės, ir redaktorium, ir laik
raščio leidėju, ir profesiona
liu prelegentu,ir malkų skal
dytoju, ir visuomet, visu sa 
vo gyvenimo keliu, jis ėjo 
drąsiai su šypsą ant lupų.

Žinomasai Amerikos mili- 
onierius ir filantropas And 
rius Carnegie, vienoje save 
prakalbų i darbininkus te
moje ”Čommon Interest of 

ąLabor and Capital,” pasakė: 
”Nereikia gyvenimą imti 

labai rimtai. Nieko nėra 
geresnio už tikrą liuesą juo
ką. Ūž savo pasisekimus gy
venime daugiausiai esmi dė
kingas tam—kaip dažnai sa
ko mano bendrai—kad rū
pesčiai prie manęs nelimpa, 
kai vanduo prie anties.”

Tokia gyvenimo filozofija 
yra abelnn apsireiškimu a- 
merikonuose. Žinoma, ji tu
ri ir savo blogąsias puses, y- 
pač darbininkiško klesinio 
susipratimd žvilgsniu ame
rikietis nesykį labai ir labai 
stebina europietį. Ameri
kietis sulyg išdirbtos jame 
gyvenimo filozofijos savo 
sunkaus padėjimo priežas
ties paprastai jieško ne ka
me n o ra kitame, tik savo 
nesumanume, nebuklume. 
Tas amerikono typas ypač 
vaizdžiai matomas pas 
Mark Twainą. šešesdešim- 
tuose savo amžiaus metuose 
pražudęs visą savo turtą, jis 
be mažiausio nusiminimo 
ėmėsi pelnyt sau pragyveni
mą paskaitomis.

Viename savo veikalą, už-1 
vardintu "Pudd’nhead Wil-! 
son,” jis rašo: Einu keliu aš neregys,

” Raukšlės žmogaus veide Keliu užklotu tamsa nak- 
privalo būti niekuo kitu, ties,
kaip tik juoko pėdsakais. ’ Tiktai žvaigždutės

Iš čia tai ir plaukia jo ne- spindulys
išsemiamas ir naturalis hu- iš tamsos krinta da ant 
moras. Savo apsakymėly širdies.
”Roughing ? It” pasakoja: Siela tamsoj jieško sielos,

"Miestas Salt Lake buvo Sielos, kuri tamsoj ją vestų, 
neapsakomai sveikas mies- Nuvargusiam teiktų spėkos 
tas Jo gyventojai tikrino, Ir eisenai kelią nusviestų, 
kad jame buvo tik 1 dakta- Ir ta ranka, ką aklą veda, 
ras bet ir tas pats likos a- Ir žingsnius valdanti akis, 
raštuotas už elgetavimą, ka- Ir siekinys, ką džiaugsmą 
dangi neturėjo kitokių prie- ža°*“_į .
monių gyvasčiai palaikyti.” moteriške, —tavo sirdis.

Vienoje savo humoristi- Kad pajuntu aš šiltas lu- 
kų jis apsakinėja, kaip pra- pas
gaisringai ant jo proto vei- Ant apsibliausiusios kaktos, 
kiąs laikrodėlis su gegute. Veik išsisklaido sunkios 
Tiesiog jis nekenčia to me- rupos,
chaniško paukščio balso, ku- Kai tiršti ūkai nuo giedros, 
kuojančio valandas, iššokus Tavo krutinės šiltas kvapas 
mediniam paukščiui iš sa- Kad šaltan smilkinin už- 
vaimi atsidarančios dėžutės. dvelkia,
Vieną gražią dieną viešėda- širdis suvirpa, kai kad 
mas Lucernėj, jis pamatęs lapas,
pas laikrodininką toki su Kad rvtas atgaivos suteikia, 
gegute laikrodį, nusprendė 
vienam savo neprieteliui O širdie! gele paslaptm- 
Amerikoj atkeršyt ”Visuo- Sa\ .
met turėjau norą—rašo jis Kada pražydi tu aeloj, 
—padaryt jam nemielą atsi
tikimą, daleiskim, išlaužti 
koją. Bet čia dabar Lucer- 
lėj atėjo man galvon mintis, 
kad galiu jam pakenkti da 
skaudžiau, tai yra padaryt 
jį kvailu. Todėl nupirkau 
•am laikrodį su gegute. Neš
damas pirkini namo ir sma
ilaudamas saldybe mano 
keršto, atsiminiau ir kitą 
neprietelių, tūlą literatišką 
kritiką; pagalvojęs tečiaus 
nusprendžiau nepirkt jam 
’aikrodžio su gegute, nes 
toks laikrodis jam pakenkt 
jau negali. ‘

ga!

Ir skleidi kvapą stebuklin
ga—

Ar kas gražesnio yr gam
toj?!* * *

Kaliau aš marmoro sto
vylą—

Paveikslą ateities žmogaus, 
Jinai žingsniu nekliudžius 

tylą,
Nei mano mąstymo gilaus, 
Tyliai kai angelas sparnuo

tas,
Skrendąs ant miegančio 

sapne,
Atskleidžiąs jam erdves au- 

- ksuotas—
jau negali. _ . . Priėjus apglėbė mane.

Tokia ironija dažnai pina-' v.T -- ----
si Mark Tvvain’o aforizmuo
se* Payejzdan: . Siela, širdis, mintis suvirpo

Teisingumas ' ------  — ...
veda—patarlė sako.—Te-

LABAI PAVOJINGAS 
PASIELGIMAS.

Pusėtinai daug žmonių, 
kada jų skilvis susiturėjo-ir 
viduriai nedirba, paprastai 

viens j vartoja alkoholinius kartu
mus. Toks vidurių stimule- 
vimas yra labai pavojingas 
pasielgimas, nes po trumpo 
padilginimo visados seka 
da blogesnė reakcija, liga 
apsidrutina ir pasilieka ap
sikasusiu priešu. Eet jeigu 
jus vartosite tikrą vaistą 
Trinerio Amerikoniško Kar
taus Vyno Elixerį, jus greit 
atsiimsite savo pražudytą 
sveikatą. Šitas atsakomin- 
gas vaistas yra sutaisytas iš 
karčių žolynų, šaknelių ir 
gydančių žievių, vidurius 
išvalančių, ir tyro raudono 
vyno, sustiprinančio vidu
rių sistemą. Trinerio Ame
rikoniškas Elixeris paliuc- 
suoja jus nuo užkietėjimų, 
blogo apetito, subliuškimo, 
galvos skaudėjimų, migri- 
nos, nerviškumo, stokos e- 
nergijos, abelno apsilpnėji- 
mo ir tt. Kaina aptiekose 
S1.10. Nuo reumatizmo, 
neuralgijos, strėnų gėlimo, 
nikstelėjimų, ištinimų, nie
žėjimu ir tp. vartokite Tri
nerio Linimentą, labai pa
sekmingas vaistas. Kaina 35 
ir 65c. aptiekose jišsirašant- 
gi—45 ir 75c.—Joseph. Tri- 
ner Company, 1333—1343 S 
Ashland Avė.. Chicago, III.

i Geriausis Kriaoiius Kaštone.
Jeigu norite tinkamas ir atsakam* 

čias drapanas, tai užsisakykite 
lietuvius kriaučius:

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

BOSTON, MASS.

Nusipirk mosties
TAI BUSI GRAŽUS! Ją išdirba 

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

P.
10

$
(c

Akušerka
Pabaigusi kur«ą Womtni Metikai 

Ccfiege, IkJtimore, Md.
Pssckmir.gai atlieka savo darbą prie 

grincbdymo. taipgi suteikia visokias ru8as ir 
pagelba ia vairiose zacteru lyros*.

a
| K Stropiene. S sf |

• so. eioston, M iss- w

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

Dabartinės gyvenimo aplinkybės pr.vertė mus pa
branginti iki 35 centų mažų buteliuką ir iki 65 centų 
dideli
Pilnai tikėkite, kad gausite visada tą senai išbandytų 
gyduolę tokio pat gerumo ir pagclbingumo. Nesi
duokite apgaut suklastuotais vaistais, parduodamais 
už pigesnę dienių.
Šią senų tikr^ gyduolę gausite visuomet tokiame 
pakelije, kaip čia parodyta. Pirkdami žiūrėkite, kad 
butų ant pakelio ženklas „INKARAS” ir žodis 
„LOXOL,” o taipgi musą pavardė.
Tikrasis PAIN-EXPELLERIS parduodamas visose 
aptiekose. Galite gauti ir tiesiog iš mus. Patariame 
pirkt buteliuką už 65 centus, nes jame yra gyduolių

dvigubai daugiau, negu už. 35 centus.

F. AD. R1CHTER & CO.
T4-SO Wa«hington Street, New York

Rusijos Revoliucijos
PAVEIKSLAS
Minėtas paveikslas parodo , kaip 

nuginkluoja carą 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 paveikslą. Galite suvyniot 25c. 
į popierą ir pasiųst prastame laiške 
užrašydami aiškiai adresą.

"KELEIVIS"
255 Broadway, 

South Boston, Mass.

OuMMajaut* * t
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APTIEKA |
Teisingiausia ir Geriausia Š
Sutaisom Receptus su di- £ 

džiausią atyda, nežiūrint ar iš $ 
Lietuvos atvežti ar amerikoniš- T 
ki. Gyduolių galite gauti, ko- S 
kias tik pasaulyje vartoja, taip- * 
gi visados randasi lietuvis ap- Ji 
tiekorius. i-
EDVARO BALY, Suninkąs |

18 Br»afiwaj, So. Bosiu. |
Galite reikalauti ir per laiš- 8 

kus, o mes per ekspresą gyduo- 3 
les atsiųsime. j

i įf»vcanrrrrvTrywypiirwp'iw]irKOiB

Nuo neišreikštino sma
gumo

.. . . K21C1**, O11U1O, UU11V1O ouvixpU,

tonausiai Tamsi naktis myslės sun-
- . . - - kūmo

ciaus teisingumu apsimetus; Dangaus skaidrvnuose su
šalima toiiaus nueiti.” tirpo.

"Anglus jau ir raštas jr matau- žmogaus
šventas mini, ne?a pasako:; stovylą!...
'Palaiminti tylus, nesą jie j^lė kaltas kažko kito... 
žemę įgys? ” Maldoj augštyn man rankos

Specialės Amerikos did- kyla
miesčių išsivystymo sąlygos Ir iš jų delno atdaryto 
Išdirbo ir ypatingus tų mies- Iškrito kalt’s—nesubildėjo... 
:ų gyventojų tvpus. Ypatin- dėjo,
gai rytinių ir vakarinių did- Bežingeidaująs, kur jis 
miesčių moteriškės savo pa-: kliuvo,
linkimai? skiriasi. Chica- žvilgsnis, kurs puolį jo ly- 
gietė> pav., apsukri, sumani, Sutiko ranką!... Ranka jos 
’iuosa, mėgstanti perteklių 
ir liūsta, taipgi nepastovi ir i i
greita dėl peraiskirimo.} Sapno paveikslas blanksta 
Bostonietė gi rimta, moky- T v. ~7ls^ys..0*r v. , 
ta, mylėtoja muzikos ir filo- Jauclu krutuiej kazinką 
Zofijos. Ph?ladelphietė— ,r , naujo .r
sensate, puošiasi nerangiai,į Mataitis josios peties įstrv- 
prastai, nuduodanti Ouake- _ . s.k? . . , . v .
įę. Niujorkietė dauginusiai Du kaistus i»rlai-du laša, 
stengiasi sekti Europa, tik T . ,kraujo.... _
europieti ji atstumia savo Ir kad; veidą jai gurėjau, 
žvilgsnio’ šaltumu ir drąsu- Kal ^‘‘"mkas veidan . 
mu. San Franciscos mote- -eisejo, 
riškėj vaizdžiai matosi in 
taka ispaniškos kilmės... Vi
sas tas ypatybes moka ga
biai išnaudoti amerikoniški i 
humoristai.

buvo!

—išblyško...

Aš suvaitojau, nes paste
bėjau

Angelo šypsą, kurioj spin
dėjo

Pasigailėjim’s ir atleidimas, 
. Visos septynios parvos do

rybės !...
i Manyj išblanko—dingo 

jautimas,
• Kai šviesa meno dienos 

______________  ______ sĮęnj stybėj-
kimuose nėr blogas daiktas, Tik prie jos rankos lupos 
kad tik jie liuosi nuo papras- pripuolę
to karčeminio koliojimosi. sielos traukė bučkiais 
Tiesa, kad pas mus dažnai | nektarą, 
būna tiesiog tušti ginčai,!Iš akių rasą, iš jų gyduolę 
tiesa, kad ginčai daro?i tar-jjOs skausmui gydyt apžavoj 
si kokia manija, bet ginčams Į * ~ 
susirinkimuose tvarką • ar
dyti neprivalo leist susirin
kimų vedėjai, dėlto visuomet Dvi sielos daro joje sau 
reikia rinkt į pirmininkus 
rimtą, bešališką žmogų. Ra- širdis, pajutus dangišką 
švmais laikrašty tų blogų- labą,
mų visviena neprašalinsime, Išspaudžia šauksmą: O nu 
todėl ir jūsų rašinėlio ne-i mylėta!
talpinsime.

Kalakutui (Cliffside).— 
Katalikų girtuokliavimo ir 
bonkomis praktikavimo gal
vas skaldyt jūsų aprašymo 
nedėsime, nes tai paprasti . ___
casdieniniai nuotikiai iš ka- Nešam pasauliui žmo; 

talikų gyvenimo. stovylą!

Redakcijos Atsakymai.
Laisvamaniui (Norvvood). 

—Ginčai ir kritikos susirin-j

kad tik jie liuosi nuo papras- pripuolę

darė.
Tvinsta krūtinė—kai jure 

dreba—

vietą....

labą,

mylėta!
Tavasai kraujas gražin 

gyvybę!_
Galingas jausmas krūtinėj 

kyla...
Tu-aš, tai vienas, viena 

esybė L.
mogaus

stovylą! J. B. S.

! Jonas A. Katkus
> UŽLAIKAU VISOKIŲ KNYGŲ 
į IR KITOKIŲ DAIKTŲ.
■ Galima gaul pirkti visus Ame -
> rikoje leidžiataius
Į taipgi ir juos užsiprenumeruoti.
; Krautu--ė atvira nuo 7 "
i iki 12 vidurnakčio.
; Toiiaus gyvenantieji
> keiptis tašku šuo adresu:

J. A. KATKUS
i 2294 Forbea bL, Pitteburgh, Pa. į ’

laikraščius,

iž ryto 

galit
(?)

MAGIŠKOS ŠTUKOS.
Padavęs žiūrėtojams ištrt BOLĘ, 

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

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

(51) 
The Magic Shop.

BOX 309. Holbrook. Man.

1!••

K

AR NORI, KAD MERGINOS į 
MYLSTŲ?

Jeigu taip, tai nusipirk I

i/l

KREST KEND2IŲ.
• ji niekad nepamirš jus, nes 
ktndžių gardumas priverčia ją 
jus mylėt Reikalaukit visur ir 
visados Lowney'a Crent Ken- 
džių. Jeigu negali gaut kitur, 
tai prisiųsk mums dolerį, o 
gausi vieną svarą geriausiu 
Amerikoj išdirbtų kendžią.

[j Geriausias agentas Bostone
jj K. ŠIDLAUSKAS

129 BBOADWAY.
V SOUTH BOSTON. MAM J

/j
J

t

’t
n

ll

10 m. So. Bostone.
399 Broadway,

I

;! SO. BOSTON, MASS. į

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

KOMBINACIJA $L50

»

I

B. S. Stone, Cph.D.
Akių

Specijalistas.

TeL: 17T7-J.

Dr. David W.Rosen
Kalba Lietuviškai, LeaMškat, t 

Rusiškai ir Vokiškai.
GYDO VISOKIAS LIGAS.

Valandos;
Nuo 8 iki 19 ryta. Na 

! iki i disuą. aao 7 
8 vakare.

881 HA NO V Oi 8TRHRT, 
BOSTON. MASS.

3^^

Antai 
akmens 

Gelžkelio laikro
dis sriubelių už
sukamas, vyriš- 
ko didumo, an' 
20 metų auksuo
tas su išrašytai.1 
dubeltavais vir 
šais. Labai tei
singas, ypatingai 

, gelžkeliu važiuojantiems žmonėms 
' kuriems reikia visuomet tikras lai
kas žinoti. Gvarantuotas ant 29 me- 
tų. Ypatingas pasiūlysimas. Mes iš 

; siusime ši laikrodėlį ant kiekvieno ad
reso už $5.95 C. O. D. ir persiuntime 

; kastus, su teise jums viską peržiūrėt 
i Jei busi neužganėdintas, nemokėk nė 
cento. Atsiminkite jus užmokėtu- 

i mėt už tokį pat laikrodėlį apie $25.0( 
: jei pirktumėt kitur. Buikos auk 
‘ suotas lenciūgėlis ir kabutis dykai st 
kiekvienu laikrodėliu. (?)

ESCELS1OR WATCH CO.
1906 Athenaeum Bldg. CHICAGO. TL1

Ai, Alena Kutenh, re-
ta visai publikai akyse.

i 
(

Ka« mane išgelbėjo nuo varjrinąn 
čių litrų? Salutaras Bitteris. A? 
per praeitus 4 metus buvau vos tik 
gyva. Aš kentėjau nuo nevirinime 
pilvo ir disnensijos.' 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 strėnose. 
Niekur aš negavau pagelbos dėl savo 
sveikatos. Bet kada aš pradėjau rei
kalauti Salutaras Bittens ir Saluta
ras, Regulatria, dėl moterų, pradė
jau gerai jaustiee, gerai valgyti ir 
dirbti, pasidarė smagu viskas. Per 
6 mėnesius aš savo paveiksią nebega- 

1 liu pažint ir palikau laiminga naudo
dama Salutaras Bitteria. Kainafl.OO. 
Galima ga iti genesniuose saliunuoM 

i, o kur negalima gauti,

ARAS CHEMICAL INST. 
f,j?B*ALT^fiN

2TT9 TAL F»W»H ’8 IMI
■ta ąpgarsinim^turėtų perskaityt 

Hekvfonaa, iškirpk ir pasilikt.

ELEKTRA YRA GYVASTIS.
VYRAI—MOTERS—KAM KENČIAT? Bukit tvirtus, 
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 pagelbą taip pigiai. 
Tasai elektriškas diržas padarytas su ypatingu tikslu. 
ATNAUJINT GYVYBĘ nusilpusio kūno dalyse. Geras 
nuo susinervavimo ligų, reumatizmo, suirimo pilvo, ink
stų, plaučių ir Kitokių negalių vyrams ir moterims. Ne- 
kentėk da vieną dieną. Prisiųsk 31.50 su vardu ir adre
su, o mvs pasiųsime tuojaus. Priduokite juosmens mie- 
rą. Už Suvienyto) Valstijų reikalaujame užmokėt iš kalno. 
FisMeigh tt Ce, B. 79 Athenaeum Bldg, Chicago, I1L

KARE IR LIGOS!
KARft, TAI LIGŲ GIMDYTOJA.

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

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

valgiui bei VALGIO VIRŠKINIMUI
Karė yra priežastimi valgio produktų 

pabrangimo, delko paprastai žmonės 
bei darbininkai turi permainyti jiems 

priprastus valgius, kitais arba sumažinti 
jų sunaudojamą laiką.

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

arba Trejos Devineries. 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,
PROGRAMOS, 
APGARSINIMUS ir 
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS.

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

Darbą atliekame

GRAŽIAI, PIGIAI ir GREITAI.

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

“KELEIVIS”
2SS Bmtaiy, Sa. taton Mass.



CARAS SIBIRE
Vieno akto veikalas.

Parašė Elmer L. Reinzenstein.

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

(Tąsa.)
(Ošinskienė žiuri jam Į akis, nori ką tai 

sakyt, bet susilaiko ir vėl žiuri. Caras užsi
laiko šaltai ir ramiai.)

Ošinskienė (eksplioduojančiai). O! Tu esi 
tikra liga!

(Ji greitai išeina ir smarkiai trenkia du
rimis).

Romanovienė (piktai). Taip! Padaryk iš 
manęs kvailę! Stok jos pusėj prieš mane! 
Stok prieš savo pačią ir padaryk iš jos 
kvailę!

Romanovas. Močiut—
Romanovienė. Ach! Ir vėl jau močiutė! 

Vis močiutė ir močiutė! Tau labai apeina, 
kad jie mane niekina—

Romanovas, (išskleisdamas rankas). Bet 
močiute—

Romanovienė. Nebijok, aš viską girdė
jau! (Į caruką.) O tu pasakyk man,' kodėl 
tu mušiesi ant gatvės, kaip koks mužikas? 
Ar tu taip buvai auklėtas?

Alioša. Bet mama, tie vaikai—
Romanovienė. Tie vaikai! Tie vaikai! Aš 

tau jau penkiasdešimts sykių sakiau, kad su 
tais vaikais neužsiimtum. Tu vis neklausai.

Alioša (su ašarom). Kaipgi aš galiu vie
nas žaisti? Žiemos Rūmuose man buvo la
bai nuobodu, nes neturėjau su kuo žaisti. 
Čia gi yra vaikų, yra su kuo žaisti, bet 
maiha neleidi. (Jis pasileidžia verkti.)

Romanovienė (tirpdama). Ach! Mein ar- 
mes Kind.** (Paima jį į glėbį.) Tu žaisi su 
kuo tik norėsi. (Smarkiai) Žiūrėk, koks 
tavo veidas! Ar jus žaidėt kiaulių tvarte? 
O tavo pančiakos! Šįryt jose nebuvo nei 
vienos skylutės! Ar tu manai, kad aš netu
riu daugiau nieko veikti, kaip tik adyt?

Alioša. Tai ką aš padarysiu, mama!
Romanovienė. Tai ką aš padarysiu! O 

ko mušiesi?
Romanovas (rimtai). Muštis negerai, 

Alioša. Eik šen, prie papos. (Carukas priei
na ir atsisėda tėvui ant kelių). Kodėl tu 
mušiesi su Vanka?

Alioša. Aš pasakysiu tau viską, papa. 
Mes žaidėm revoliuciją—

Romanovas. Revoliuciją?
Alioša. Taip. Mes visuomet žaidžiam re

voliuciją. Jakovas visuomet būna Kerens- 
kiu, nes jis yra didžiausis ir kiekvieną iš 
mus gali primušti.

Romanovas. Bet Kerenskis nėra didelis.
Alioša. Aš žinau. Bet kiekvienas nori 

būt Kerenskiu ir jeigu mes Jakovui to nelei- 
stume, tai jis mus muštų.

Romanovienė (piktai). Peštukas!
Alioša. O aš visuomet turiu būt tavim, 

papa.
Romanovienė (linksmai). Matai! Net vai

kai pažįsta prigimtą valdoną!
Romanovas. Ir kaip gi jus savo žaismę 

lošiat?
Alioša. Visų pirma jie liepia man eva

kuotis.
Romanovas. Sakyk, abdikuoti.
Alioša. Vaikai visuomet sako edukuotis.
Romanovas. Na, o paskui ?
Alioša. Paskui jie atima iš manęs pini

gus, jeigu aš jų turiu.
Romanovenė (piktai). Jie vagia tavo pi

nigus?
Alioša. Ne, tai nevogimas! Tai yra kon

fiskavimas valdono turtų. Paskui jie užra
kina mane į skiepą—mes sakom, kad tai 
Carskoje Selo—ir duoda man vandens ir 
duonos. /

Romanovienė. Tai negalimas daiktas! 
Jie negali drįsti tokių dalykų daryt!

Romanovas (glostydamas vaikui galvą). 
Ar jie visuomet uždaro tave į skiepą?

Alioša. O kaipgi. Jie neduoda man loš
ti nieko daugiau, kaip tik caro rolę. Aš 
jiems sakiau, kad tai neteisinga. Aš jiems 
aiškinau, jog aš visai r Kaltas, kad tu esi 
mano papa, bet jie—
? Romanovas (užsiima rankomis akis). 
Biednas mano Alioša!
> Romanovienė. Kvaily! Ką tu kalbi? Ma
tai, tavo papa verkia!

Reiškia; "Ach, biednas mano vaikas!”

Alioša. Papa, aš to nenorėjau pasakyt 
(Maldaujančiai.) Papa, papa, dovanok 
man! (Apsilieja ašaromis.)

Romanovas (ramindamas jį). Ne, ne! Tai 
niekis, tai niekis, Alioša. O dabar—o dabar 
pasakyk tu man, kodėl tu mušeisi su Van
ka?

Alioša. Nes kuomet aš buvau šiandien 
skiepe ir laukiau, pakol jie mane išleis, Van
ka pabėgo nuo visų kitų ir atėjęs pas mane 
į skiepą ir sako, kad jeigu aš jam duosiu 
tris kapeikas, tai jis pakeisiąs kontr- 
liuciją prieš juos. Taigi aš ir daviau 
žalčiui į snukį!

Romanovienė (labai susirupinisi). 
Gott!

Romanovas (džiaugsmingai bučiuoja vai
ką kakton). Ach! Alioša! Alioša! Bet muš
tis negerai. Ar žinai, Alioša, ką sako didis 
musų Tolstojus? Jis sako—

Romanovienė (erzinančiai). Ar tai dabar 
laikas kalbėt apie Tolstojų?

Romanovas (sutikdamas). Mama sako 
tiesą! Mes pasikalbėsime apie tai po vaka
rienės. Dabar, Alioša, eik ir—ir nusi
prausk.

Alioša. Gerai, papa. (Eina prie virtuvės 
durų).

Romanovienė. Ne virtuvėj. Eik į mieg- 
ruimį. Ir neateik, pakol aš tavęs nepašauk
siu.

Alioša. Gerai, mama. (Išeina.)
Romanovas (linguodamas galvą). Bied

nas Alioša. (Žiuri paskui jį užsisvajojęs.)
Romanovienė. Atsisėsk, Mike, ir paklau

syk, ką aš tau pasakysiu.
Romanovas (švelniai). Gerai, močiut. 

(Sėdasi ant tos kėdės, ant kurios Bemštor- 
fas paliko savo knygas.)

Romanovas (nustebęs atsistoja). O, kny
gos! (Jis pakelia jas. Carienė sušunka.)

Romanovas (nustebęs skaito antgalvius). 
Liebknechtas! Hardenas! (Žiuri į pačią, 
abejodamas.) Močiut, ar tai tu—?

Romanovienė (nusiminus). Ach, nieko iš 
to nebus. Tegul jis pats pasako ką jis nori. 
(Ji prieina prie virtuvės durų.) Meldžiu 
čionai!

(Caras žiuri į ją nustebęs. Įneina Bem
štorfas.)

Romanovas
Johann!

Bemštorfas
sų didybe!

Romanovas.

!

revo- 
tam

Ach

(sumišęs). Fon Bemštorf!

(žemai pasilenkdamas). Ju-

Ne, ne, Johenne! Be jokių 
didybių! Aš esu Mikalojus Romanovas, Ru
sijos pilietis.

Bemštorfas (protestuojančiai). Aš ne
galiu pavelyt jūsų didybei—

Romanovas. Ne didybė, o stačiai Roma
novas, Johanne! Arba Mikalojus!

Bernštorfas. Aš nedrįstu—
Romanovas. Drįsk! Kogi čia bijotis va

dinti žmogų tikruoju jo vardu? Tai yra— 
tai yra mandagumas! Atsisėsk!

(Visi susėda. Prasideda nesmagus tylėji
mas.)

Romanovas (staigiai). Ar tai šitas buvo 
regėjimas, ką tau buvo pasirodęs, močiut?

RoMnovienė (trumpai). Taip.
Bernštorfas (įstabiai). Atsiprašau!
Romanovas. Tai niekis. Na, Johanne. 

man linksma su tamsta vėl susitikti. Daug 
jau metų nuo to laiko praėjo. Tuomet mu
du ir manyti nemanėm, kad sekantis musii 
pasimatymas bus Sibire—šičia!

Bemštorfas. Deja, nesitikėjom!
Romanovas. Visai ne. Mums tuomet ro • 

dėsi, kad augštos musų vietos—mano ir 
tamstos—ant visados yra užtikrintos. Ir 
sapnuot tuomet nesapnavom, kad kas galė
tų mus išmesti iš valdžios—

Bernštorfas (išmeti nė jaučiai). Bet gi—!
Romanovas. Bet ten, augštai, yra tik vie

nas, kuris viską žino. Jis žiuri ir laukia. 
(Permainęs toną.) Bet Johanne, aš esu link
smas, kad būdamas ištremtas tamsta atsi
lankei pas mane—

Bemštorfas. Tai yra nesusipratimas— 
(Atsikreipęs į carienę.) Ar jūsų didybė ne- 
paaiškino—?

Romanovienė. Aš nieko neaaiškmau.
Romanovas (šipsodamasis). Kad paaiš

kinimo čia visai nereikia. Juk aš nemažas 
vaikas. Aš viską suprantu, šitos knygos 
—jos tamstos, ar ne?

Bernštorfas. Taip, bet—
(Toiiaus bus).

VVEST HANOVER, MASS. 
LDLD. 88 kuopos vakarėlis

Balandžio 6 d. čia buvo L. I 
D. L. D. 88 kuopos pareng-; 
tas vakarėlis su įvairiais pa- 
marginimais, kaip tai: at- 
vaidinimo vieno veikalėlio, 
dainų ir šokių. Drau
gai iš Bridgewater’io sulošė 
vieno akto komediją "Ge
naus vėliaus, negu niekad.” 
Lošimas pavyko labai gerai, 
kaip nei nesitikėta.

Publikos atsilankė gana 
skaitlingai ;be lietuvių buvo 
atsilankę daug anglų ir len
kų, už ką tiems musą sve
čiams tariame ačiū, 
ras pavyko visais 
giais; kuopai lieka 
pelno $38.50. .. Tai 
čianykščių lietuvių 
vakaras buvo. Jis 
publikoj ’kuogeriausius įs
pūdžius. Geistina daugiau 
panašių parengimų.

Žemės Dulkė.

Vaka- 
atžvil- 
grvno 

pirmas
toksai 
paliko

PAAIŠKINIMAS.
"Keleivio” No. 16 užtikau 

:ulo "Vieno bolševiko" pa
skelbtą "Vietinėse Žiniose” 
įpie mane labai neteisingą 
rinią, kurią gerb. "Kel." re
dakcija malonės atitaisyti.

"Vienas bolševikų,” pra
nešdamas apie surengtas 
Lietuvos Bako Draugijos 
prakalbas 14 d. balandžio, 
So. Bostone^ufabrikavo ne
būtą žinią, kurią, kaipo 
"bolševikui,” nežinant tikro 
dalykų stovio, negalima bu
žo skelbti. Tą galėjo pada
lyti tik ignorantas-šelmis. 
turis myli tikrų bolševikų 
žardą visuomenės akyse už 
iyką teršti, bet ne bolševi
kas.

Jis pasakoja, buk aš ga
vęs prakalbų paskelbimą, 
kur "juokais" rengėjų bu
vę paskelbta, kad kalbėsią 
š Rusijos atvykę bolševikai, 
<as mane taip nugązdinęs. 
iog aš atsisakęs visai ant 
irakalbų pribūti. Nesulau- 
cę rengėjai telefonavę, ko
lei aš savo žodį sulaužęs, 
mt ko aš atsakęs, kad aš su 
jolševikais nekalbėsiąs, etc.

Į tokią "vieno bolševiko" 
begėdiškai sufabrikuotą ži- 
nitę turiu pasakyti, jog jis 
neluoja.

Dalykas štai kaip atsiti
ko: Ūžėjus nemaloniam o- 
•ui,aš gavau tokį šaltį, kad 
au man ne apie prakalbas 
>uvo mislyti, bet kaip grei
čiausia nuo šalčio atsikraty- 
i. Jausdamas, kad negalė
tu pribūti ant prakalbų, su
batoj telefonavau "Ateities" 
ed. apie tai. Ant telefono 
itsiliepė p. Koranas, kuris 
trižadėjo pranešti prakal
tų rengėjams priežastis, 
lel kuriu aš negalėjau pri
būti. Ar p. Koranas mano 
brašvmą išpildė, ar ne, tai į 
iš nežinau.

Tai visa "komedija", ko-' 
kia su manim atsitiko. Iri 
dėl to tik aš nepribuvau kal
bėti Lietuvos Balso Drau
gijai, o ne dėlto, kad aš "per-; 
sigandau,” nenorėjau sir 
bolševikais kalbėti etc.

Z. Jankauskas.

Mokinkis Angliškai Namie!
PILNAS KORESPONDENCINIS KURSAS

i A A 1 1 •• Pataisome visas užduotis. 1 RlA AA30 Lekcim buvo $1010 Dabar $2.00
Jeigu nepatiks, sugrąžinsime Jūsų pinigus.

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

Minėtas kursas, susideda iš 30 gražiai atspausdintų ant geros popieros lekcijų. Pirma lekcija susideda iš 1 di
delių puslapiu — visos kitos iš 4 didelių puslapių. Ant galo kiekvienos lekcijos yra užduotis, kurią mokinys iš
dirba pagal nurodymą ir mokytojaus patarimų, ir siunčia į mokyklą dėl pataisymo klaidų. Už pataisymą klaidų oia- 
ko nereikia mokėti. Pataisytas užduotis mokykla grąžina mokiniui atgal. Apie prisiųntinėjimą užduočių dėl patai
symo, paaiškinimą nusiųsime kartu su lekcijomis.

Štai ką musų mokinys sako apie musų kursą, išmokęs angliškai:
"Gerbiamieji:-. .Meldžiu priimti nuo manęs širdingiausią jums padėką už jūsų atsakantį mokinimą ir popu- 
leriškas lekcijas jūsų metodos. Jūsų mokinimu esu užganėdintas visais atžvilgiais. Taipgi, ačiū ir ui kon
sultaciją (patarimus!. Jūsų metodos kursas stebėtinai yra pigus...Su augšta pagarba. JOSEPH KUAUSKA8, 
Norristown, Pa., Julv 11, 1917.”
Turime šimtus panašių laiškų nuo savo mokinių. Jeigu jie, mokėdami po $10.00 už kursą, yra taip užganėdinti 

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

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

3103 South Halsted Street, CHICAGO, ILL

REUMATIZMAS
YRA MANO ORO PRANAŠAS.

Aš pasakyt kad bus lytingos
(ienos pradėjus baisiai skaudėt pe
lus ir kelius. Bet atsišaukus pas se
tą draugą, tuojaus išvaiko tą baisą 
kaudėjimą.

Sloan Linimentas labai lengvai 
įaudot, nereikia visai įtrinti, jis tuo- 

Jaus įsigeria ir prašalina kančią. Šva- 
esnis negu plasteris arba mostis. Pa
bandyk jį užpuolus padagrai, strėnų 
įdegimui, neuralgijai, sumušimo ar
ta išsisukimo. Didelės bonkos.

BUVO $10.10

111i i r~i ~1~ i ~ i ~ m_~ji ~ r~ irjrvi vwim

Pirmutinis Bostone Lietuvis I
kuris turi |

Siutų, Overkotų ir Rainlcotų Krautuvę.
Taipgi užlaikom visą eilę auksinių, sidabrinių i/ 

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

reikalavimo.
Viską galite gaut užmokant arba ant lengvų išmo

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

| P. KETVIRTIS
| 233 Broadway, So. Boston, Mm

V 
-t.

Stebuklinga Naujiena!
Nauja, Pagerinta Krutamu Paveikslą Kamera

Tiktai $4.75 Kamera ir Filmos.
Sa ta kamera Jų* galite ra- 

dyt kratomus paveiksiu* .*av« 
namuose. Operuoti tą kamerą 
nereikia turėti jokio patyrimo, 
net vaikas gali ją operuoti. Ne
reikia turėt namuose Uoktriš- 
kos šviesos, nes toji kame
ra turi lemputę, kuries Mąaa 
yra lygiai taip stipri, kaip atek- 
trikos. Toji kamera nereikalau
ja daug vietos—ją galima padėt 
bile vietoj kur tik parankiau 
Kamera yra taip pataisyta, kad 
galima rodyt mažus arba dide
lius paveikslus. V isus įrankius 
ir lempą mes duodame dykai 
prie aparato ir Šalę to, R fittMB 
su 50 paveikslų kiekvienoj, Viąo 
400 paveiksiu. Filmos yao te
kios pat, kaip kad anVknitatM 
paveikslų rodoma ir Jus malpai- 
te tuos pačius aktorius uMLM 
kaip kad matėt kratomų pame
siu perstatymuose.

Su tuo aparatu mes 
sime Jums spausdintus 
nimus "Kaip užtaisyt ir 
ruot” ir da kartą paan 
kad toji kamera parodys 
kratomus paveikslus.

Kaina tos kameros pi 
ja $10.00 ir daugiau, L 
musų Jus galit gaut už 
pne to, da Jus gausit R finM* 

su 400 paveikslų. Fiimose yra įvairus paveikslai, paveizdan: meilišku nu
siminusių, linksmų, paveikslų iš karės ir tt. Jeigu Jus norėtumėt gUlit 
daugiau męs turime suvirs tūkstančio Įvairių rūšių.

Kurie gyvena Chicagoje arba apiclinkėje gal užeitumėt i musų ofisą 
pasižiūrėti tos kameros ir filmų ir męs užtikrinti, kad visi, kurie pamatys 
ir nusipirks, dėlto kad kamera graži ir tvirta. Męs neprašom pinigų iš 
augšto. prisiųsk tik 20c. sidabriniais arba stampomis, o kitką Jus užmo
kėsit kada Jums pristatys. Rašykit nevilkinant pakol da nepabrango.

ROYAL SALES CO., Dept. 105
1015 W. HURON ST., CHICAGO, ILL.

J
ycjiyry

B"b flOBPOM'b

$800.00
Apyn, pyccKMxv, AMepMKaH- 

ckim 4>N^aHTponi>, menasi no- 
MOHb Bb pacnpocTpaHeHiit np'o- 
CBtuieHia Me»<Ay cjiaBRnaMM 
<n> AMepMKt, nomepTBOsajib 
$800.00 na npH3bi 3a OKa3aHie 
COAtMCTBiR Bb 3T0Mb AOČpOMb 
Atjit. Bcrkih 6e3b pa34MMin 
HauiOHajIbHOCTM, M y M H N H bl, 
HteHlŲMHbl M MOJIOAeMb BO 
sctxb ropoAaxb, M0>«eTb npw- 
HRTb ynacTie Bb CB06(>AH0e 
0Tb 3aHRTIM BpeMfl. riocnt- 
uiNTe 0Ha3aTb CBoe coAtRCTsie 
m nojiyMMTb HarpaAy. IImujm- 
Te Bb KoMHTeTb, npmiaraR' 3 
ceHTa MapKaMM Ha OTBtTb m 
BaMb BMUlJIIOTb BCt ROApOdHO- 
CTh. AApecb: Russian Com- 
mittee, 233 E. I7th Street, 
New York City.

SKAITYKIT IR PLATIN- 
KIT "KELEIVI.”

8-uon dienis Stebėtinas Laikrodėlis
Skaityk! Beabejo nesi matęs 

tokio stebėtino laikrodėlio, kokį 
mes čia aprašysime. Laikrodėlis 
užsukamas tik viena *ykį i die
nas, turi savyje 15 akmenų, yra 
dailiais ir drūtais apsodais, taip 
kad gali išlaikyti per visą gyveni
mą. Slcchanizmą turi nepaprastai 
drūtą ir laika teisingai išlaiko per 
8 dienas neužsukamas Gvaran- 
tuojamas 20 metų. Yra tai ge
riausias laikrodėlis kiekvienam, 
nes nereikia dabot užsukinėjimų. 
Tas laikrmlėlis vertas mažiausiai 
15 dolerių, bet mes, kad supažindi
nus jus su tuo nauju išradimu, 
nusprendėm per trumpa laiką par
davinėti tą stebėtiną laikrodėlį po 
$7.50. Priedo prie to laikrodėlio 
VISIŠKAI DYKAI duodame pa
auksuotą retežėli vertės 82.00. 
taipgi barberišką britvą, kuri ge- 

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

duodame DYKAI perkantiems pas mus aprašyta laikrodėlį. Eto-
me tikri, kad kiekviena* bus^ pilnai užganėdintu pirties laikrodėli ir gavės 
dovanas, kaip ir tūkstančiai kitą, kurie jau pirko.

Pasinaudodamas ir tu iš tos progos prisiųsk mums tik 25c. k rasos žen
kleliais o mes išsiųsime laikrodėlį ir dovanas apžiūrėjimui. Pinigus ?7.2u 
užmokėsi aplaikąa užsakytus daiktus. Rašyk tuojaus:

MIACTICAL SALES CO,
708 N. May str, (Dept. $0). CHICAGO, ILL.

Siūtus, Overkotus 
ir kitokius Rubus
DUOKIT PASIŪT MUM8L—b

Mm uHikriaam. kad Jųa aačdd 
ir turėsite GRAMUS RUBUS. 
mes imam materija ii gerųjų flrąm ir 
mieruojam rūbą pagal žmogų, t«M M 
pasiūti siutai ar overkotai nesutarta i 
gaus išvaizdos ir būna tvirtesni.
VISOKIUS VYRAMS SIUTUS IS OVO 

KOTUS PASIUTAM PIGIAI IR GBU1
TAIPGI IŠVALO M IR MPROSINAM 

VYKU IR MOTERŲ RUBUS
Darbas geras Ir užtikrtntaa. Kaina 

prieinama.
Titras Ji»«ą brolis Nutuvia

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

TeMonaa: So. Bostoi



Vietines Žinios
Kaminakrėtis ir Malūninin

kas.
Pereitos subatos vakare 

"Gabija" statė scenoje ope
retę "Kaminakrėtis ir Malū
nininkas."

Šiuo kartu buvo visi nauji 
artistai.

Malūnininkas Piklius—K. 
Sidabras netik pusėtinai ge
ras dainininkas, bet ir lošė
jas iš jo—artistas.Taipgi pa
nelės P. Šarkiutė, Teklės ro
lėje, ir O. šarkiutė,—kurčios 
Barbės rolėje—puikiai lošia, 
Ypač O. Šarkiutė kurtumą 
taip tikrai savo mimika nu- 
duot moka, kad žiūrėtojas 
mato tikrai kurčią senmer
gę, o ne lošėją. Pagirtinai 
lošia ir p-lė O. Barauskaitė, 
lošusi Pikliaus tarnaitės ro
lę ; gerai, gyvai ir natūraliai 
lošė Sabuko (kaminakrėčio 
berno) rolę P. Apšega, bet 
jurisprudencijos studento, 
Teklės mylimojo Pranulio 
rolėje p. J. Velička begalo 
savo gremėzdiškumu darkė 
Įspūdžius. Jo tenoras te
čiaus geras. Gal būt tik dėl
to ir statyta ji ton rolėm Ka
minakrėtis Gratas, kuris 
daugiau girtuokliauja, o ne 
kaminus šluosto, dievaži, bu
vo perpaišinas. Tai buvo 
baidyklė, o ne samdantis ka
minam krėsti bernus ”re- 
meslinirikas." Jo baritoną- 
balsas, turbut, dėl užsišal- 
dymo, augštesnių gaidų be' 
tempo (laiko) neišlaikydavo 
ir gadino duete su maluni- ’ 
ninku dainos sąlydą.

Abelnai imant, vakaras 
smagus, ypač begalo malonų 
Įspūdi padarė prieš vaidini
mo atidengimą vietoj over- 
turos g. M. Petrausko veda- 
mos orkestros sugrajįntas; 
originalis muzikos šmotelis I

Po vaidinimo buvo šokiai ■ 
Publikos buvo neperdau- 

giausia. Reporteris.'

t

I
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Lietuvos Balso Dr-jos 
prakalbos.

Pereitą nedėldieni (bal. 11 
diena) Lietuvių salėje buvo 
Lietuvos Balso Draugijom 
parengtos prakalbos. Kal
bėjo d. W. B. Ambrazaitis 
Prie draugijos prisirašė apie 
30 naujų narių.

Įdomus yra atsitikimas su 
antru užkviestu kalbėtojum. 
būtent Z. Jankausku iš Law- 
rence’o. Jis apsiėmė atva
žiuot, bet gavęs prakalbų 
paskelbimą, kuriame pra
kalbų pagarsintojai juokau-Į 
darni pasakė "kalbėsią iš Rn-. 
sijos atvykę bolševikai," šis' 
pranešimas bėdiną musų. 
tautininką taip nugązdino.

[Profesorius Ward užreiškia, 
kad mokslo vyrai netrukus 

stos socialistų pusėj.
Architektorių unijos kliu- 

bas pereitos subatos vakare 
buvo sušaukęs viešą susirin
kimą ir pasikvietęs Harvar
do universiteto profesorių 
Wardą pasakyt prakalbą. 
Be profesoriaus dalyvavo da 
ir kiti Įžymus mokslo vyrai.

Profesorius savo kalboje 
išaiškino, kad idant išvedus 
pasauli iš visų ekonominių 
nelaimių, būtinai reikia ar
ba netrukus-reikės priimti 
tą mokslą, kuri socialistai 
skelbia, nes sako tik socialis
tų partijos platforma reika
lauja valstybinio darbinin
kams algos nustatymo, kas 
orašalina netik ginklines 
kares, bet ir ekonomines. 
Jis išdėstęs gilumą minties 
priimto Italijos, Serbijos, 
Francijos, Belgijos ir Angli
jos socialistų karės tikslų 
memorandumą, kuri užgy
ti ė rišu tų minėtų šalių soci
alistai. prof. Ward užreiškė, 
kad socialistai tuomi atliko 
tai, ko jokios valdžios ne- 
•stengė padaryti; socialis
tai išrišo ateities tautų ir 
klesų santikių klausimą, nu
rodė pasauliui tikriausias 
priemones militarėms ir e- 
konominėms karėms praša
linti. Dėlto prof. Wardo 
nuomone mokslo vyrai bū
tinai stosią socialistų pusėj 
ir remsią jų išmintingus, ne- 
sumušamus principus.

Profesoriui buvo duoda
ma daug klausimų, i kuriuos 
jis davė atsakymus patvir- 
indamas savo nuomonės 

teisingumą.

Milžiniškos prakalbos
Rengia Vyrų ir Moterų 

Pašalpinė Dr-stė "Vienybė" 
Brighton, Mass. Nedėlioj, 21 
balandžio, Lietuvių Liaudies 
Name 26 Lincoln st., Brigh- 
tone. Pradžia kaip 3:30 po 
pietų. Kalbės: drg . J. Ne- 
viackas iš "VVorcesterio, 
Mass., Liet, neprigulmingas 
vyskupas S. B. Mickevičius 
iš Lawrence, Mass. ir stu
dentė drgė Z. Puišiutė iš 
Boston, Mass. Prakalbų 
pertraukose griežš Lietuvių 
Benas. Taipgi yra pakvies
tas ir "Laisvės" choras, ku
ris palinksmins savo daino
mis. Apart prakalbų bus ei
lių ir deklamacijų.

Nauji nariai tą dieną bus 
Priimami i Draugystę už pu
sę Įstojimo.

Komitetas.

LMPS. Il-ro RAJONO 
2-ra KONFERENCIJA.
LMPS. II Rajono 2 kon

ferencija Įvyks 26 d. gegu
žės, 11 vai. išryto, Socialis
tų svetainėje, po No. 376 
Broadwav, So. Bostone.

Visos Massachusetts vals
tijos kuopos yra kviečiamos 
minėtoj konferencijoj daly
vauti, nežiūrint, ar jos jau 
priguli prie rajono, ar dar 
ne. Tos. kurios dar neprigu
li, galės prisidėti per konfe
renciją. Visos delegatės tu
rės lygų sprendinio ir tari
mo balsą.

Taigi draugės, sulaukę su
sirinkimo, arba sušaukę eks
tra susirinkimą malonėkite 
išrinkti delegačių liek, kiek 
tik galite. Taipgi parū
pinkit kokius nors naujus 
Įnešimus rajono ir susivieni
jimo naudai, kuriuos surašę, 
kartu su delegačių manda
tais atvežkite konferenci
jom

Prisidėjimas kuopų prie 
rajono yra neatbūtinai rei
kalingas, ypač dabar, kuo
met musų centre neviskas 
taip, kaip turėtų būti. Antra, 
Rajonas būtinai reikalingas 
palaikymui silpnesnių kuo
pų ir varymui platesnės ir 
pasekmingesnės agitacijos.

Pirma Rajono konferenci
ja buvo pasekminga ir daug 
entuziazmo sukėlė draugė
se. Antra konferencija tu
rėtų būt daug pasekminges- 
ne ir Įspūdingesne, nes turė
jom šešis mėnesius laiko prie 
jos prisirengti.

Kuopos, kurios negalės 
siųsti delegačių, o vienok no
rės prisidėti prie Rajono, ar
ba turės kokius naudingus 
sumanymus Rajono ar Su
sivienijimo naudai, gali tai 
prisiųsti laišku organizato
rei kuri perduos konferenci
jai. Org. M. Michelsonienė.

Puikiausis Balius!
Rengia Liet. Labdarystės 

Draugija 
Pėtnvčioj, Balandžio 19 d.

LIETUVIŲ SALĖJE, 
Kampas E ir Silver gatvių.

SO. BOSTON, MASS.
Balius prasidės 2 vai. po 

pietų ir trauksis iki vėlai 
nakties.

Visus kviečia atsilankyt,
Komitetas.

u
n

Telephone: Back Bay 4200 

DAKTARAS

Fr. Matulaitis
GYDO VISOKIAS LIGAS 

PRITAIKO AKINIUS.

Didelis Kepurių Balius!
Lietuvių Moterų Progresyviško Susivienijimo 13 kuopa, 

So. Boston, rengia dideli ir gražų Kepurių Balių

Subatoj, 20 Balandžio-April, 1918
Lietuvių Svetainėje

Kampas E ir Silver Sts., South Boston, Mass. 
Bolius prasidės 8 vai. vikare ir truksis iki vldinakčio.

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

Už navatniausias 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.

Paliko 173,000 varguoliams.
Nesenai miręs Roxburv 

turtuolis Timothy Smith pa
liko labdaringiems tikslams 
173,000 dolerių. Pinigai turi 
būt sudėti 100 metų labdary
bės fondan Roxbury ir iš to 
fondo gaut pašalpas tie, kam 
ta pašalpa yra būtinai reika
linga.

Atgabeno 2,944,000 svarų 
cukraus i Bostoną.

Atplaukęs pereitą panedė- 
1Į iš Santiago Į Bostoną lai
vas atgabeno American Su- 
gar Refining Co. cukraunei 
So. Bostone 2,944,000 svarų 
žalios cukrui medegos.

BRIGHTON, MASS.

Metinis Balius!
Rengia "Vienybės” Dr-ja Vyrų ir 

Moterų, Pėtnyčioj. 19 Balandžio, 19lis 
Kooperacijos Salėje 26 Lincoln st., 
Brighton, Mass. Prasidės 6 vai. po 
pietų ir tęsis iki ryto.

Gerbiamieji, Lietuvaitės ir Lietu
siai: Minėta Balių mes rengiame la
bai gražų ir todėl r.esigirdidami tu- 
ime pasakyt, kad atsilankiusieji ga- 
ės gražiai pasilinksminti. Muzikan- 
,ai bus geri :r grajįs lietuviškus ir 
•merikoniškus šokius. Bus visokių 
ižkandžių: lietuviškų kilbasų, sinkų, 
ropustų ir gardaus gėrimo.

Todei visos lietuvaitės 
atsilankykite pas mus, 
’good time!”

Su pagarba kviečia
"VIENYBĖS” DRAUGYSTĖ.

ir
o

vaikinai 
turėsite
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‘KELEIVIO” SKAITYTOJI |
DONAI.

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

dalykai pabrango begalo, laik
raščio išleidimas prelduoja 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 
siuntinėti. Podraug meldžiame 
ir savo draugus prikalbint išsira
šyti "Keleivį,” kuris drąsiai gina 
darbininkų reikalus nepaisyda
mas visų gyvenimo audrų.

Su pagarba, 
"KELEIVIO” LEIDĖJAI.
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PARSIDUODA 
AUTOMOBILIUS.

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

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

DOVANAI
Kataliogas gražiausių ir geriau
sių jubillerių ir muzikališkų ins
trumentų, parduodamų labai pi
giau Reikalaukit vien* tuojaus nuo 

MASHKEN & CO.
3101-3 So. Halsted St. Chieago, I1L

Jų motoras moksliškai pagerintas 
geriausių išradėjų; Eina tykiai ir 
niekad nepa renda; jų muzikos tonas 
yra aiškus ir naturališkas; išvaizda 
gražesne. Todėl pirk Gramafoną pe? 
mus, ir niekad nesigailėsi. Gramafo- 
nus ir rekordus siunčiame į visas ša
lis.

G^AFCNOLA
KAINA $18.00

KAINA $45.00
Toks pat be viršau* tik $30.00

Katalioga Gramafonų ir naujausių lietavišką rokordų siunčiame 
visiems. Prisiųsk 4 centus persiuntimui. _

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

Gyduoles sutaisome 
ir prisiunčiame 

visokias,

kurios tik psssulyje 
priimtos ir yra 

vartojamos.

Geriausia
Lietuviška Aptiek. Si. Bostone

1 ir apielinkėj

Šidlausko KRAUJO VALYTOJAS, geriausis 
vaistas namuose, todėl reikalaukit visur. ----------- -  ■ — - , ■ , i i D it ■ i 

Ypatingai geros šios gyduolės:
Nuo prakaitavimo kojų .. 25c 
Gydanti mostis nuo pučkų 50c 
Nuo viduriavimo mažiems 25c 
Nuo viduriavimo suaugus. 50c 
Pamoda plaukams................. 20c
Vaikų ramintojas ............... 2bc
Nuo suirimo nervų........... 1.00
Bobro lašai ........................ 1.00
Nuo saulės nudegimo .... 50c 
Nuo slinkimo plaukų ir plei

skanų .............................. 75c
Kraujo Valytojas ................. 1.00
Nuo kosulio, gripo ir slogos 1.09
Nuo Reumatizmo ........... $1.0b

Tikra Lietuviška Trajanka 35c 
Meettaiir'rieysčiai nuo niežų 1.00 
GydooLpataUymui apetito 1.00 
Gy<f.'Wra]hinimui vidurių 50c 
Gyduolės nuo kosulio ir sun

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

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

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

k

Kepurinis moterų balius. '
Nepamirškite, jog atei

nančioj subatoj, 20 balan
džio, bus kepurių balius, ku- 

kad atsisakė. Nesulaukiant ri rengia vietinė M. Prog. 
jo, rengėjai telefonuoja ii j Sus. kuopa. Balius bus labai

< {
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klausia, kodėl savo žodi lau
žo. Jankauskas atsako, kad 
sykiu su bolševikais jis ne
kalbėsiąs. Turbūt jautė, 
kad nors ir didelis iš jo pli
kis, bet greta bolševikų, pa
sirodytų mažyčiu. Na, tiek 
to, liuosa valia.

Vienas bolševikų.

gražus, nes visas So. Bos
tono jaunimas žada daly
vauti su Įvairių Įvairiau
siom kepurėm. Už gražiau
sias ir juokingiausias kepu
res bus duodama daug gra
žių dovani]. Balius bus Lie
tuvių salėje, kertėj E ir Sil
ver sts.

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

419 BOYLSTON STR.
Saite 419, 420 ir 421,

Netoli didžiojo miesto knygyno, K
BOSTON, MA88. jj

Severos Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikata.

Kaipo Stiprintojas.

Daktaras Kapočius jau 
sugrįžo.

Dentistas Dr. Kapočius; 
kuris laiko savo ofisą. "Ke
leivio’’ name ir kuris buvo iš 
važiavęs Pennsylvanijon de
lei savo brolio mirties ir už
truko pas tėvus sąvaitę lai
ko, pereitą subatą sugrįžo 
atgal. Visiems savo paci- 
jentams, kurie lankėsi jam 
nesant, šiuomi praneša, kad 
ofisas dabar reguliariai ati
darytas kasdien nuo 9 vai. 
ryto iki 12 vai. dienos ir nuo 
2 vai. dieną iki 9 vai. vaka
re. Nedėldieniais nuo 9 iki 
12 vai. dienos.

Diskusijos.
Ketverge balandžio 18 d. 

kaip 7:30 vai. vakare, Lietu
vių Socialistų svetainėje 
176 Broadway Įvyks LSS. 60 
kuopos rengiamos diskusi
jos. temoje "Ar Religija yra 
butinumu." Todėl kviečia
me visus, kas tik nori disku- 
suot arba pasiklausyt atsi- 
lankykit skaitlingai.

Komitetas.

Balandžio 12 ir 13 Bosto
ne ir visoj Naujoj Anglijoj 
išrodė vasario mėnesis. 
Sniego buvo virš 4 colių, bet 
14 d. sniego nebliko.

Prakalbos ir dainos.
LSS. 162 kuopa Bostone 

rengia 21 balandžio prakal
bas su dainomis. Kalbės drg 
Z. Puišiutė, dainuos Cam
bridge’aus "Laisvės” choras, 
p-lės A. ir P. Žvingiliutės. 
Prakalbos bus Elizabeth Pe- 
abody House, po No. 357 
Charles st. Bostone. Pradžia 
2 vai. jx) pietų.
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JOS. ZUPKAUSKAS
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Perfumos visokių gėlių, 25c., 50c^ 75c, $1.00, $2.00 ir daugiau. 
Taipgi turiu visokių gyduolių vėliausia ižradimo, nuo visokių 

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

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

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

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

Visokiame reikale kreipkitės šiuo adresu:

X Šidlauskas
PROVIZORIUS
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Šiuomi 
šti manęs.
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kviečių mano tautiečius ir draugus, nepamir- ; 
Aš vis dar esu su ’

S. H. HARRISON CO.
M'ashington St., Boston, Mass.

Sulig medic nos žinovų, tai stio- ( 
rintsjas (tonikas) privalo turėt; 
savyje tokių sudėčkų. kurie gaivi- I 
vi na visą systemą, sustiprina ir ( 
abelnai užganėdina ligonį. Dėlei 
tos tai priežasties męs patariame, < 
kad susirgusieji ir nusilpusieji ( 
vartotų

Severa’s
Balsam of Ule

(Severos Gyvybės Balsamą). Ta- i
sai vaistas palengvina įpratimo'

1 ' užkietėjimą, nevirinimą, aispepsi- 
( l ją ir keptr.ų nesmagumus. Pa- ( 

mėgink jį nuo atsikartojančios
’ ' karštligės, arba kaipo toniką dėl ' 
I l senelių ir nusilpus;ų žmonių. Pilni ( 

nurodymai randasi prie kiekvie- 
' nos bonkos. Kaštuoja 85 ct ’ 
> Parsiduoda visur aptiekose. i

W. F. SEVERĄ CO.

CFDAR RAPIDS. IOWA

Akušerka
Pa balnai karą* W<whm( Medical 

CaBcft. MUmtc. M*.
PaaekmiTurai ntHaka mv« darbą prie 

gimdymą. taiptri apteikia vlankiaa rodai ir 
paeelba invairtoac moterų ligoaa.

F.Stropiene,6Llr,,,tst
MO. BOSTON,
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662—672
Dabar mes atidarėm visą eilę naujų

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

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

Kainoj vasarinių Siutų ir l’losčiu nuo $12.00 iki $35. 
Taipgi mes užlaikom visą eilę Įvairiausių Vyrams ir Vai
kams PASIPUOŠIMŲ ir ČEVERYKŲ-

J. ZUPKAUSKAS SU

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

>

>
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Pirmutinis Bostone Lietuvis
kuris turi

Siutų, Overkoty ir Rainkotų Krautuvę.
Taipgi užlaikom visą eilę auksinių, sidabrinių ir 

auksuotų daiktų, visokios rųšies laikrodžių.
Priimam užsakymus ir prisiatom j namus ant pa

reikalavimo.
Viską galite gaut užmokant arba ant lengvų išmo

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

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

to 

to
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DAKTARAS
KURIS IŠGYDO
Profesorius Daktaras French yra 

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

Prof. D-ro French kontora yra ku
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 įtaisytų medi- 

. kališką kontorą Bostone.
Prof. D-ras French vartoja visas 

vėliausias metodas ligų gydyme, kaip 
tai 606 ir Neo Salvarsan, radiumo 
įčirškimus dėl reumatizmo ir kitų 
chroniškų ligų; Antolysin'ą dėl vėžio, 
Madrido slaptąją metodą dėl vyrų ir 
moterų ligų, ir tL, ir tt.

Jeigu jus nepasekmingat gydė kiti 
daktarai, kodėl neiti pas Prof. D-rą 
French ir gauti pirmiausiai gerą pil
ną išegzaminavimą su X-Spinduliais

ir tuomet pasiduoti gydymui pagal vėliausių ligų gydymo metodą? 
Jūsų pareiga prieš pats save prieš jus kiekvieną yra atgauti savo 
sveikata. Eikite pas Prof. D-rą French ir jis padarys tai jums sutau- 
pindamas 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, 

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

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

gas ausų, nosies, gerklės, plaučių, širdies, skilvio, kepenų, žarnų, inkstų, 
pūslės, kraujo, kaulu, odos, nervų; reumatizmo, rupturą ir patrūkimą 
išgydoma be operacijos. Atskiras departamentas privatiškoms vyrų ir 
moterų ligoms, lytiškas nusilpimas, naktiniai nubėgimai, baltosios, ir 
tt., ir tt

Dr. GEORGE H. FRENCH
240 Huntington Avė.,

Cor. NaMachusetts Avė. 
r BOSTON, MASS. •

Telephone: Back Bay 1703 Temple Building ”
Priėmimo valandos:

Nuo 9 vai. ryto iki 8 v. vakare ksdiena. 
Nedėliomis ir šventadieniais nuo 10 v. ryto iki 2 v. po pietų. 
Panedėliais kontora uždaryta. (Mes kalbame lietuviškai.)

—1 ■" --------- - ”


