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Eina paskalai apie atgaivi
nimą Rusijoj carizmo.

I---------------------------------------------------------

BOLŠEVIKAI NORI GRĄ
ŽINTI LIETUVON KA

RĖS PABĖGĖLIUS.
Bolševikų vyriausybė 

kreipėsi Į vokiečių valdžią 
su prašymu, kad ši leistų 
grįžti namon Lietuvos ir 
Lenkijos karės pabėgėliams, 
kurie dabar yra susirinkę 
Rusijoj. Atsakymo iš vokie
čių valdžios da negavo. Ap
skaitoma, kad Lietuvos pa
bėgėlių Rusijoj yra apie po
rą šimtų tūkstančių. Dėl

Manoma, kad Vokietija dar
buojasi monarchijos su

grąžinimui.
Švedijos laikraščių kores

pondentai telegrafuoja iš 
Finliandijos, kad tenai einą 
paskalai apie dideles Rusi
joj permainas. Vienas stip
riausių gandų esąs tas, kad 
buvusiojo caro sūnūs Alek- 
sis esąs apskelbtas Rusijos 
valdonu, o kunigaikštis Mi- 
kolas, buvusio caro brolis, 
regentu, ir kad naujoji val-

»

džia atmesianti bolševikų maisto stokos tie žmonės la- 
padarvtą taikos sutartį su 
Vokietija.

Patikrinti šitų žinių ne
są galima, nes daugiau kaip 
tris sąvaitės Švedija ir Fin- 
liandija telegrafu susineš-___________________ r___
ti su Rusija negalinčios. ' sekė tenai nuslopinti anar-

Londone gauta pereitoj cihstų sukilimą ir kad kovoj 
subatoj žinia iš Kopenhagos; su jais buvę užmušta apie 
sakė, kad Petrograde kilusi i 100 žmonių. Reikia tečiaus 
kontr-revoliucija. Šita žinia manyti, kad tai buvo kova 
taip-pat sakė, kad carukas su tikrais plėšikais, nes pra- 
apskelbtas imperatorium, o'nešimas sako, kad dabar 
tikruoju reikalų vedėju Pet-! miestas jau kariumenės 
rograde esąs caro brolis, di- rankose ir bolševikų valdžia 
dis kunigaikštis Mikolas.

Nors patvirtinimų U 
tiems paskalams kol kas da 
nėra, tečiaus jeigu pasiro-l 
dytų, kad visa tai tiesa, tai; 
manoma, kad viso to judėji-; 
mo inžiniere bus Vokietija. I 
Nes gerai yra žinoma, kad 
iki šiol Vokietija darė pa
stangas visur, kur tik tai 
galima, kad sugrąžinus mo
narchiją.

Vokietijos kariumenė da
bar randasi arti Petrogrado 
ir gali užimti buvusią Rusi
jos sostinę kiekvienoj valan
doj, jei tik vokiečių valdžia 
palieps. Nevien tik Petro
grado pietuose vokiečių ka
riumenė randasi netoli, bet 
viena vokiečių kolumna 
prasimušė sau kelią per Fin- 
liandiją ir gali užklupti Pet
rogradą iš šiaurės.

Tečiaus kokiu budu caru
kas su savo dėde galėtų būt 
paskirti Petrograde valdo
nais, tai nesuprantamas da
lykas. Kaip žinia, visa Ru
sijos caro familija, atsisa
kius carui 15 kovo 1917 me
tų nuo sosto, likos ištremta 
Sibiran ir iki šiol tenai gy
vena. Carienė ir carukas 
buvo ištremti kartu su caru. 
Carienė yra vokietė, Hesses 
kunigaikščio Liudviko VI 
duktė ir artima kaizerio gi
minaitė.

bai kenčia.

MASKVOJ UŽMUŠTA 100 
PLĖŠIKŲ.

Iš Maskvos pranešama, 
kad bolševikų valdžiai pasi-

į grąžina žmonėms daiktus, 
ši-.kurie per tas riaušias buvo 

pavogti.

I I
I
I

VOKIEČIAI SKERDŽIA 
KAIMIEČIUS.

Iš Maskvos pranešama, 
kad Mohilevo gubernijoj, 
Novoselki kaime žmonės 
pasipriešino vokiečiams, ku
rie atėjo pas juos daryti 
rekvizicijos, ir užmušė vie
ną oficierių. Vokiečiai už
tai uždegė kaimą ir sustatę 
aplinkui kulkas valdžius
pradėjo šaudyt Į žmones. 
Daug žmonių buvę užmušta, 
tų tarpe keliolika moterų 
ir vaikų.

I

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

BAISUS VOKIEČIŲ 
OFENSYVO NUOSTO

LIAI.
Vokiečių kapitonas Salz- 

mann rašo apie vokiečiu 
nuostolius „Vossische Zei
tung’’ šitaip:

„Musų nuostoliai baisiai 
sunkus. Ofensyvas Vaka
ruose turėjo sustoti. Prieši
ninkas yra daug stipresnis, 
negu vyriausioji musų ko
manda tikėjosi. Mes nebe- 
galim tęsti ofensyvo delei 
arklių stokos. Ties Ypru 
visas plotas yra pavirtęs di
deliu ežeru ir visai nepe
reinamas. Visa šalis tarpe 
musų fronto ties Amienu ir 
Paryžium yra užminuota ir 
bus išsprogdinta. Žmonės 
pradėjo jau netekti drąsos.”

ŽUVO 2,000,000 VOKIETI
JOS KAREIVIŲ.

Kaip praneša „Frankfur- 
ter Zeitung,’’ generolas 
Schultze pasakęs Reichsta
go komitetui, kad nuo karės 
pradžios žuvo jau 2,000,000 
Vokietijos kareivių. Apie 
750,000 ligonių ir sužeistų 
per tą laiką jau pagijo ir vėl 
Sugrįžo karės laukan, o 629,- 
000 likos paleista namo jau 
netinkamų karinei tarnys
tei. Visiškų koliekų esą a- 
pie 98,000.

Anglai užtvėrė
Vokiečių uostą.

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

Vengrija arti 
Revoliucijos.

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

BOLŠEVIKAI SUMUŠĖ 
KORNILOVO KA- 

RIUMENŲ.
Reuterio žinių agentūra1 

praneša iš Maskvos, kad 171 
balandžio 5 mylios nuo Eka- 
terinodaro bolševikų kariu-

Iš RUSIJOS VOKIEČIAI 
TRAUKIA J VAKARUS.

Maskva.— Vokiečiai be 
paliovos ima savo kariume
nę iš rusų fronto ir siunčia 
ją Į Francuzija. Lenkai at
sisakė rašytis Į sumanytą 
Lenkų korpusą prieš sąjun
gininkus.

VOKIEČIAI PAĖMĖ SIM
FEROPOLĮ.

Berlynas oficialiai pa
skelbė, kad vokiečių kariu
menė užėmė Tauridos gu
bernijoj miestą Simferopo
li, kuris turi 70,000 gyvento
ju-

Simferopolis guli už 35 
mylių i šiauryčius nuo Se
vastopolio ir jo užėmimas 
reiškia, kad vokiečiai per
kirto geležinkelį, kuris jun
gia Sevastopolio tvirtovę ir 
laivyno papėdę su sausže- 
miu.

Prie to da vokiečių vy
riausybė praneša, kad Fin- 
liandijoj jų kariumenė pa
ėmusi Chiuvingę ir Rikli- 
miaki (ant geležinkelio ei
nančio Į šiaurę nuo Helsing
forso) ir susivienijusi su fi
nų armija ties Lachti (ant 
geležinkelio einančio iš Hel
singforso Į Petrogradą).

Pereitoj sąvaitėj anglų 
laivynas padarė drąsų už
puolimą ant vokiečių sub- 
marinų papėdės Ostendo ir 
Zeebrugge uostuose ir pa
skandino kanale penkis savo 
laivus, prikrautus akmenų, 
užtverdamas tokiu budu vo
kiečiams išėjimą.

Per šitą užpuolimą anglai 
neteko tečiaus 588 žmonių. 
Oficierių buvo užmušta 19, 
sužeista 29, prapuolė 2. Ka
reivių užmušta 169, sužeista 
355, prapuolė 14.

SULAIKĖ FINŲ TA VORŲ 
IŠVEŽIMĄ.

Kopenhagoj gauta iš Ni- 
kolaištadto oficialis prane
šimas, kad išvežimas visų 
tavorų iš Finliandijos likos 
uždraustas. - •

AMERIKONAI NUMUŠĖ 
339 ORLAIVIŲ.

Washingtonas praneša, 
kad nuo 8 kovo pereitų me
tų, tai yra nuo to laiko, 
kaip Amerika prisidėjo prie 
karės, Amerikos orlaivinin- 
kai Francuzijoj numušė jau 
339 priešininko orlaivių.

AMERIKA PASKOLINO
$3,250,000 BELGIJAI.
Amerika vėl paskolino 

Belgijai $3.250,000, kas su 
anksčiau paskolintais pada
ro jau $107,850,000. Išviso gi 
sąjungininkams paskolinta 
jau $5,288,850,000.

RIAUŠĖS DĖL ARKLIE
NOS.

Laikraščiai rašo, kad Vie
noj mėsos rinkoj buvo dide
lės riaušės. Žmonės susirin
kę pareikalavę mėsos, ku
rios buvę išviso tiktai 1,000 
kilogramų. Tuomet jie pa
reikalavę arklienos, bet 
kuomet ir arklienos jiems 
neduotų, tada kilo riaušės. 
Buvo pašaukta policija, kuri 
daug žmonių areštavo.

40,000 KYNIEčIŲ VA
ŽIUOJA FRANCUZIJON.

Atvažiavęs Amerikon ky- 
niečių karės ministeris pa
sakė, kad Kynų valdžia 
siunčianti Francuzijon 40,- 
000 kareivių, kad padėtų są
jungininkams kariauti.

Ant kalno Strimboli, Ita
lijoj, išsiveržė vulkanas. De
gantis žemės viduriai užpy
lė vvndaržius.
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Lenkų kunigai įtaise 
žydų pogromą.

MOONEY PRAŠO NE- 
STRE1KUOT DĖL JO.
Tarnas Mooney išsiutinė-

menė atrėmė Kornilovo spė- J° darbininkų organizaci- 
kas ir paskui apsupus ja's' j°ms atsišaukimą kad 1 ge- 

i smarkiai sumušė. Kornilo-' Sužės streikų dėl jo bylos, smarkiai sumušė*. Kornilo-1 Sužės streikų dėl jo bylos 
vo armijai pridaryta sunkiu nekeltų. Jis pranešė apie tai 
'niincfnlin a Iii™.’*;; i- U ir 1 ":A — ™r:l 1

250,000 darbininkų demons
tracijoj užreiškia, kad jie 

versią valdžią žemėn.
Iš Francuzijos atėjo apie 

Vengrijos darbininkų judė
jimą šitokių žinių:

„Buvęs Budapešte 22 ba
landžio streikas, apie kuri
oficialiam Vienos praneši-! 
me buvo tik biskis paminė
ta, ištiesų buvo didelės svar-; 
bos atsitikimas. ’ Arbeiter; 
Zeitung’ 23 halandžio rašo,! 
kad 22 balandžio po pietų 
Budapešte buvo milžiniška 
darbininkų demonstracija. 
Daugiau kaip 250,000 dar- 
bninkų susirinko už miesto 
ir septyniose vietose laikė 
atviram ore prakalbas.

„Darbininkų ūpas buvęs 
labai pakilęs ir jie išnešė il
gą rezoliuciją, kurios ištisai 
cenzūra neleido minėtam 
laikraščiui išspausdinti. 
Darbininkai išreiškė dideli 
savo nepasitenkinimą ir di
deli Įtūžimą. Jie nutarė im
tis visokių priemonių, kad 
nuvertus valdžią,kuri nepai
so darbininkų reikalavimų 
Įvesti rinkimų reformą.’’

nuostolių, o likusieji jo ka
reiviai buvo išvaikyti arba 
išgaudyti. Suimti kareiviai 
pasakoja, kad pats Kornilo- 
vas buvęs sužaistas ir miręs.

Baltoji gvardija 
paėmė Vibargą.

I

KRAKUVOJ RIAUŠĖS.
Sulyg Londono žinių, Ber

lyno ”Vorwaerts” rašo, kad 
Krakuvoj, Galicijoj, prasi
dėjo didelės riaušės dėl mai
sto stokos. Per keliatas są
vaičių Į Krakuvą neatvežta 
jokių valgomųjų daiktų.

AREŠTAVO SOCIALISTĄ 
MOKYKLŲ VIRŠININKĄ.

Clevelande likos areštuo
tas socialistas mokyklų val
dybos narys A. L. Hitchcock 
už išsireiškimą prieš laisvės 
paskolą. Sakoma, kad sa
kydamas prakalbą jisai pa
sakęs: „Aš netikiu Į laisvės 
paskolą. Kiekvienas doleris 
nueis Į pelnadarių kišenių.'’

IWW. BYLAI REIKIA 
DAR 2 ŠUOLININKŲ. 
Chieago.

šuolininkų (jury) 
JaI 119 TIVIV

Finų buržuazija išskerdė 
6,000 revoliucionierių.*

Londonas.—Baltoji Gvar
dija, finų buržuazijos kariu
menė, paėmė Vyborgą, ku
ris guli už 75 mylių nuo Pet
rogrado, ir išskerdė beveik 
visą Raudoną Gvardiją, ku
ri susidėjo tenai iš 6,000 re
voliucionierių. Taip sako o- 
ficialis pranešimas iš Va
zos.

Revoliucionieriai narsiai 
kovojo, norėdami prasilauž
ti linkui Fridrikshamo.

ĮSTATYMAS PRIEŠ 
SABOTAŽĄ.

New Yorko gubernato
rius Whitman užtvirtino Į- 
statymą prieš sabotažą. Su
lyg to Įstatymo, už tyčia su
naikintą arba sugadintą ka- 

! rinį daiktą arba valdžios 
turtą prasikaltėliai bus bau
džiami nemažiau kaip 5 ir 
nedaugiau kaip 25 metais 

; kalėjimo.

I

Sukurstyti tamsus kaimie
čiai sunaikino daugybę 

turtų.
Žydų spaudos biuras Stok

holme paskelbė pasauliui ši
tokį pranešimą:

„Mes gavome smulkių ži
nių apie Įtaisytą Galicijoj 
žydų skerdynę, kuomet cen- 
tralės valstybės 
Cholmo guberniją 
nai:

„Pogromai buvo 
daugiausia vakarų 
jos miesteliuose ir kaimuo
se. Kurstančio turinio lape
liai buvo platinami ir Lvove, 
bet riaušių tenai nebuvo. 
Krakuvoj ir Žešove buvo 
daužomi žydų langai ir už
puldinėjami praeiviai.

„Stryžove minias kurstė 
kunigai, sakydami, buk žy
dai kalti už atidavimą Chol
mo provincijos. Kunigas iš 
Ločos ragino minias atsitei
sti už tai su žydais tuojaus. 
Minios parodė dvasiškam 
savo vadui dideli paklusnu
mą ir tuojaus prasidėjo plė
šimas. Tik ačiū majoro Įsi
maišymui didelės riaušės 
buvo sulaikytos. Miliese 
pogromas buvo surengtas 
valdžios komisaro provoka
cija.

„Tečiaus už vis aršiausios 
riaušės buvo Dynove. Žmo
gus, kuris matė viską savo 
akimis, aprašo tą atsitiki
mą 28 vasario numery 'Lem
be rge r Tageblatt.’ Nežiū
rint, kad žydai protestavo 
prieš centrales valstybes dėl . 
Cholmo atidavimo išvien su 
lenkais, lenkų inteligencija 
atvirai kurstė kaimi is 
apie Dynovą mušti ž\ >. 
Veik visuose žydų namuose 
buvo išdaužyti langai ir var
giai užsiliko kur nepajudin
ta žydų krautuvėlė. Žydai 
Dynovo gyventojai buvo 
kuobiauriausia persekioja
mi. LTžpuolimas ant žydų 
prasidėjo ir aplinkiniuose 
kaimuose; žandarmerija ne
turėjo jiegų, kad suvaldžius 
sukurstytas minias.

„Riaušės tęsėsi ištisą die
ną ir tik vakare, kuome* 
policija gavo iš apieiinkės 
miestelių sustiprinimų 
tvarka likos Įvykinta. Visi 
apielinkė dabar yra skurde 
ir sunaikinimo reginys. Seni 
žmonės ir vaikai kenčia nuc 
šalčio, nes langai išdaužyt 
ir stiklo negalima gauti. Vi 
sos krautuvės uždarytos ii 
žydai nedrįsta pasirodyt 
ant gatvių.”

ir prezidentui Wilsonui, 
pasiųsdamas jam šitokio 
turinio telegramą:

"Kadangi jus pradėjot 
reikalauti mano byloj teisy
bės, tai aš noriu jus užtik
rinti, jog aš nepritaisiau nei 
vienam streikui 1 gegužės 
dėl mano bylos. Aš telegra
favau darbininkų organiza
cijoms, kurios rengė pro
testo streikus, ir prašiau jų, 
kad jos tuos streikus atšau
ktų ir savo darbo netrukdy
tų.*

"Aš skaičiau jūsų laišką 
gubernatoriui Stephensui ir 
nedarysiu iš savo pusės nie
ko, kas galėtų sumažint ju-: 
su atsišaukimo svarbumą.”

Darbininkų organizaci
joms prisiųstoj f telegra
ma skamba taip:

"Meldžiu atšaukti visus 
protesto streikus,! kurie bu
vo rengiami ant! gegužės 
manęs užtarimui. Man labai 
smagu, kad jūsų ir kitos 
darbininkų organizacijos 
rūpinasi mano byla, bet aš 
nenoriu, kad butų kas nors 
daroma, kas išrodytų lyg ir 
bandymas daryti spaudimą 
ant teismo, kur mano bylos 
reikalai yra svarstomi, ar
ba kas trukdytų svarbų šiuo 
momentu šalies darbą. Kad 
prirodžius mano nekaltybę, 
man reikia tiktai teisingo 
bylos peržiūrėjimo, o aš esu 
Įsitikinęs, kad prezidento, 
darbininkų ir abelnai visos 
visuomenės opinija šitokią 
bylą man užtikrins."’

atidavė
Ukrai-

daromi 
Galici-

APKALTINO 16 PRAEGE 
RIO LINčlUOTOJŲ.

Edvvardsville, III.— Ba
landžio 25 grand jury čionai 
apkaltino 16 žmonių dėl nu- 
linčiavimo andai Collinsvil- 
lėj Povilo Praegerio. Dvyli
ka civilių žmonių kaltinama 
žmogžudystėj, o 4 policma
nai už piktadarystę.

Balandžio 27 šerifai da še
šis žmones areštavo dėl to 
paties atsitikimo.

I
- — -

I

Prisaikintųjų
► rinkimas 

dėl 113 IWW.‘vadų bylos 
dar nepasibaigė. Pereitoj 
pėtnyčioj teisėjas Landis 
atidėjo teismą iki panedėlio 
ir da dviejų šuolininkų tru
ko. Panedėli turėjo būt pa
šaukta da 30 kandidatų ir iš 
tų tikėtasi jau išrinkti.

INTERNUOTAS VOKIE
ČIŲ LAIVAS LIKOS 

SUDEGINTAS.
Kolombiioj, Puetro uoste, 

likos padegtas ir paskandin
tas vokiečių laivas „Prinz 
Friedrich,” kuris buvo tenai 
sulaikytas. laivas turėjo 
4,650 tonų įtalpos ir prigu
lėjo Hamburg-Amerika lini
jai.

BOMBA SUGRIOVĖ 
CHICAGOS TEATRĄ. 
Chicagoj Woodland Teat

re, kuris randasi ant East 
63-čios gatvės, sprogo bom
ba ir suardė visą priešakį. 
Teatras buvo tik dabar pa
statytas ir tik pereitoj pėt
nyčioj atidarytas.

Laikraščiai rašo, kad eski- 
mosai parodę kanadiečiams 
dideles vario kasyklas neto
li Šiaurės vandenyno, Kana
dos šiaurėje.

Geležinkeliu administra
cija paskelbė, kad pastara- 
siais metais iš Amerikos an
glies kasyklų išvežta iš viso 
3,100,000 vagonų anglies.

NORIMA STATYT MAI
NE’O VALSTIJOJ KVIE

ČIŲ MALŪNĄ.
Rocklando mieste, Mai- 

ne'o valstijoj, biznierių drau 
gija nori statyt malūną ir 
malti Maine’o farmerių 
kviečius, tik abejojama, ar 
bus tenai užtektinai kviečių. 
Farmerių suvažiavime buvo 
parodyta, kad pereitais me
tais Maine’o gyventojai su
vartojo išviso 3,311,000 bu
šelių kviečių, o užauginta te
nai tiktai 154,000 bušelių.

Rusai protestuoja prieš
vokiečių veržimąsi

SšWashingtone gauta 
Maskvos žinių, kad rusų 
valdžia pakėlusi protestą 
prieš vokiečių veržimąsi į 
Krymo apskričius. Protes
tas sako, kad vokiečiai su 
Ukrainos buržuazijos kariu
menė pradėjo traukti iš Per- 
kopo ant Simferopolio. Tuo 

j tarpu gi Krymas prie U- 
ikrainos visai nepriguli nei
lgi sudaro Ukrainos respub- 
kos dalies, „šitas žygis visiš-

GENEROLĄ TRAUKIA 
TEISMAN.

Iš Washingtono praneša
ma, kad Camp Mills, L. I.. 
likos areštuotas ir bus ati- kai sulaužo Lietuvos Bras- 
duotas karės teismui brig. tos sutarti.’’ sako protestas, 
gen. Arthur B. Donelly. Te- „nes tai yra užpuolimas ant 
čiaus už ką jis kaltinamas Sovietų respublikos. Tai yra 
ir kada bus teismas, nesą- pasikėsinimas ant musų 

Ikoma. Juodųjų jūrių la.\yno.„

BILIUS DĖL ĖMIMO 
21 METŲ VYRŲ.

Washingtone atstovų bu 
tas priėmė bilių, kad vyrai 
kuriems sukako 21 metai p< 
5 birželio 1917 metų regis 
tracijos, butų imami kariu 
menėn.

BANKĄ APIPLĖŠĖ.
Springfielde, Mass., likos 

išplėstas Commercial Trust 
Co. bankas. Vagis išnešė 
$300 vertės bondsų. Revol
veris nuo sekretoriaus des- 
kos taipgi paimtas.
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Kaip kunigai nukankino
Jei kas supiltų vienon 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dė naują vietą šešiems me
tams Padujos mieste, uni
versitete. Padujon Galilė
jus atkeliavo 1592 m. ir pra
buvo čia keliolika metų. 
Gausus buvo laikai. Galilė 
jaus išradimai sekė vienas 
paskui kito. Jis padarė prie
taisą laukams laistyti. Jis

jaus išradimai sekė

; pirmutinis, pamatęs judantį 
Kabyklį, patarė pasinaudo- 

. ti juomi ir padaryti laikro
dį. Seniau laikrodžiai buvo 

» vandeniniai, smiltiniai, sau
liniai.

Galilėjus pirmutinis pada
rė prietaisą šilumai ir sal
ei n suskaityti (termomet
rą).

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

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

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

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

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

Kada Venecijos senatas, 
valdininkai ir kai-kurie gy
ventojai pradėjo prašyti pa
rodyti ir jiems žiūroną, tai 
G. Gal. pastatė pastarąjį Šv. 
Morkaus varpinyčioje ir vi
siems davė žiūrėti. Visi 
riaisiai nustebo, kada pa
matė atplaukiančius laivus. 
Dviem valandom prasim
ais, atplaukė matytieji lai

vai miestan.. Visas miestas 
dvi dieni vaikštinėjo aplin
kui varpinyčios ir stebėda
mos laukė nors truputį pa
žiūrėti pro tą žiūroną. G. 
Gal padovanojo prietaisą 
miesto senatui. Senatas gi 
įaskyrė Galilėjų amžinu 
skaitliavimo profesorium < 
Padujoje. Padaręs žiūro
nus tolimiems daiktams ma
tyti, G. Gal. padarė padidi- i

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

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

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

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

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

Iš kalėjimo G. Gal. buvo 
nugabentas Sienon, kame ir 
gyveno po savo seno draugo 
As. Pikolomini priedanga. 
Galų gale G. GaL gavo pa- 
velvmą gyventi tėvynėje— 
Arcetryje. Bet visiems bu
vo užginta lankyti jį—tik
tai dukterįs galėjo ateiti ir 
vienuolės artimo vienuoly
no. Bet vargai krito vienas 
jk) kito: duktė numirė; jis 
apsirgo, apjako. Ir tiktai 
tada, kada senelis 1638 m. 
visiškai susirgo, šventas tė
vas pavelijo jam gyventi 
Florencijoj; bet visgi, pir- 
miau pasiklausė, ar negalė
siąs ir tenai jis platinti sa
vo pažiūrų. Florencijoje Ga
lilėjų smarkiai sekiodavo, 
prižiūrėdavo, niekur neiš
leisdavo. Jis, baidomas am
žinu kalėjimu, galėjo lanky
ti bažnyčią tiktai... Didžią
ją Sąvaitę ir pirmą Velykų 
dieną.

Visiems drausdavo jį ap
lankyti.

Numirė jis 1642 metais 
sausio 8 d. Kunigai nenorė
jo jo laidoti kaipo bedievio, 

i bendruose kapuose, bet pas- I 1 • I •! T-\ • •

Dvasiškija, sužinojusi to
kį G. Gal. pasiteisinimą, bai
siai supyko ir sujudo nelau
kiant Kasti jam duobę. Ta
sai priverstas atvažiavo Ro
mon, kame norėjo prirodyti
savo samprotavimų teisin
gumą. Nieko negelbėjo. 
Kovo 5 d. 1616 m. dvasiški- 
jos cenzūra apskelbė, kad 
mokslas, prirodantis žemės 
sukimąsi, esąs klaidingas, ir 
pareikalavo atsisakyti nuo 
panašių nuomonių ir. nebe- 
platinti jų ateityje. G. Gali
lėjus buvo apgalėtas, bet jo 
lupų niekas nesučiaupė. Jis 
gynėsi, manydamas, kad 
jaunas šv. tėvas. Urbonas 
VIII apginsiąs, pagelbėsiąs 
ir sunaikinsiąs prisakymą, 
draudžiantį platinti "klai
dingą žemės sukimosi moks
lą.” Apsiriko. G. Gal. li
guistą 70 m. senelį privertė 
atvažiuoti Romon, teisman. 
Prasidėjo tąsymas, papuolė 
kalėjiman, grąsino ji kan
kinti, jei neatsisakysąs nuo 
"klaidingų” pažiūrų.

Birželio 26 d. 1633 m. jį 
atvedė bažnyčion ir jis buvo 
priverstas atsisakyti nuo 
"paklydimo.” Sakoma, kadį 
G. Gal. prižadėjęs klupoda- kui sutiko. Draugai ir. pa- 
mas nebemanyti "klaidin- žistami norėjo pastatyti jam 
gai," tečiaus atsikėlęs sūri- paminklą, bet kunigai ne- 

~ K. J.
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gai,” teč
ko: "Bet žemė visgi sukasi.'”leido.

Pasikalbėjimas su Serbijos Socialistų 
Partijos Sekretorium

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

Bus jau 20 mėnesių, kaip 
Serbiją turi užėmus prie
šininko armija ir jokia kita 
šalis nėra tiek nukentėjusi, 
kaip ji, pasakė draugas 
Duchan Popovič, serbų so
cialistų partijos sekretorius, 
kuris šiuomi laiku vieši An
glijoj.

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

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

I

500,000 gyventojų, tai ne
sunku bus suprasti, kodėl 
aš sakau, kad iš visų šalių, 
daugiausia nuo šios karės 
audros nukentėjo Serbija... 
Kuomet Austro-Vengrija ir 
Bulgarija užėmė Serbiją, tai 
visi atlikę vyrai, kurie tik 
galėjo dirbti darbą, buvo 
priešininkų internuoti arba 
išgabenti. Tris miiiono I 
ketvirtadaliai civilių žmo
nių ir 200,000 nužiūrėtų e- 
sant kareiviais išbuvo pus
trečių metų su viršum Aus
trijos ir Vengrijos lageriuo
se. Bulgarų užimtuose ap- 
skričiuose gyventojų padė
jimas da aršesnis." i

Apie ataradinų žmo
gaus ant žemės.

UI

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

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

Joks evoliucininkas neti
ki— ir nekuomet netikėjo 
— kad žmogus galėtų būti 
beždžionės prabotis, nei at
bulai. Viskas, ko evoliucija 
mokina, tai tik tas, kad 
žmogus ir beždžionė turėjo 
senovėj bendrą protėvį, iš 
kurio jiedu išsivystė, taip 
kaip iš vieno medžio išsi
vysto dvi šakos.

Žinoma, tas parodo gimi
ningumą, tik ne paėjimą. 
Viena šaka negali būt kitos 
šakos motina. Vystydamos 
šakos visuomet viena nuo 
kitos atsitolina. Skaitytojas 
turi tatai gerai įsitėmyt 
kad galėtų suprasti, kaip 
mokslas aiškina žmogaus 
atsiradimą.

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

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

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

Socialistą judėjimas
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Drg. Popovič sako, kad kelmas, js kurio vėliaus įse- 
Serbijos valdžia visai nesi- jo beždžionių ir žmonių at- 
rupina apie tų žmonių liki- žalos, arba kitaip sakant, ta 
mą, kurie pasiliko Serbijoj. YelsJė dėl kokių nors pne- 
Tukstančiai badaujančiųjų zascių suskilo į kelias sakas 
šeimynų buvo palikta be jo- Apskaitoma,. kad pirmuti- 
kios priežiūros. Iš sąjungi- ois skilimas l^*o oh^oceno 
ninku buvo gauta šimtai mi- “* ’
lionų pinigų, bet pašalpai iš 
to sunaudota labai maža.
Pasilikusiais užimtose vie- ——- 
tose gyventojais buvo pro- mesnių ir augštesnių bez- 
dėjusios rūpintis neutralės džionių grupes. Žmogaus 

amerikonų-švei- tuomet da nebuvo nei ženk

lius dalijo maisto ir drabu- dynėj, viena tų šakų vėl ski- 
(žių, ypač Bielgrade. Bet ši- lo pusiau. Po šito skilimo į 
i ta pagalba greitai sustojo, vieną pusę nuėjo taip vadi-
I
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Serbijos valdžia visai

laikais, tai yra seniausioj 
trečiojo periodo gadynėj.

Po pirmutinio suskilimo 
visos šakos atstovavo tik že-

valstybės;I VcUoVV'JVOj alllvl iAUllU’OV Vi vvtv.*.w • ——-------

learų misija per kelis mene- lo. Bet vėliaus, mioceno ga-

Kaip rodos, tai sąjunginin
kai bijosi, kad teikiama 
žmonėms pašalpa nepasi
naudotų priešininkas.

("London Justice.”)

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

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

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

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

"L. ž.”—S. Puzinas.
*

namų gibonų atžalą, o į kitą 
pusę šovė šaka, kuri vėl ski
lo pusiau ir viena jos atžala 
buvo jau žmonių pradžia. 
Buvo tai pirmutinė žmonių 
veislė, kuri gyveno pliocene 
gadynėje (sekančioj po mio
ceno). Iš kitos atžalos išsi- 

• vvstė panašios į žmogų bež
džionės arba taip vadinami 
antropoidai: gorila, orangu- 
tanas ir šimpanzė.

Tai taip buvo aiškinama 
iki šiol. Taigi matot, jog ir 
iš to visai neišeina, kad žmo
gus butų išsivystęs iš bež
džionės; iš to tik išeina 
kad žmogus atsirado iš to 
paties kamieno ir apie tą pa 
tį laiką, kaip ir beždžionė.

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

Kaip ėjo tas vystymosi 
procesas, ir kodėl žmogus 
vystėsi, kodėl jisai nepasili
ko su beždžione ant visados

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

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

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

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

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

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

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

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

e
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Kas arams rašoma.
HOLYOKE, MASS. 

Bereikalingas darbas.
Nors lietuvių čionai paly

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

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

Paskutiniu laiku čia susi
tvėrė ar da tveriama mote
rų ”škaplernos” dr-stė. Kas 
jau kas, bet škaplernininkių 
draugystė, tai tik jau nerei
kalinga. Juk jei šv. Kazi
miero dr-ja moterų i savo 
narius nepriima, tai Keistu
čio dr-ja leidžia joms dėl pa
šalpos ligoje ar nelaimėje 
prigulėti ir turėti lygias na
rines teises, 
gi da prietarai ir 
stabmeldystės 
škaplieriai, 
draudžia jų; niekam neįsa
ko tikėti Į šventųjų švente
nybę, arba netikėti. Tai 
žmogaus supratimo daly
kai. Akyvaizdoje to naują 
dagi iš 5 narių draugystę 
tverti, tai tik jau bereikalin
gas darbas.
Sustreikavo darbininkai.
Gegužės 1 d., čionai su

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

Antanas Razukevicius.

• ERZINANTIS SYMPTO- 
MAI.

Žmonės, kuris kenčia nuo 
vidurių užkietėjimo pagei
dauja maisto, kurio jie ne
gali naudoti, ypatingai sal
dumynų, riebalų ir tt. Jų vi
duriai tokių maisto dalykų 
negali suvirškinti ir net la
bai maža maisto kiekybė 
pagamina vidurių išpūtimą 
ir smarkų širdies plakimą. 
Šitokie symptomai rodo,kad 
kenčiantis randasi nenor
maliam padėjime ir negali 
atsilaikyti prieš blogesnes 
pasekmes, gręsiančias gyvy
bei. Dėlto reikia jieškoti 
blogybės šaknies. Trinerio 
Amerikoniškas Kartaus Vy
no Elixeris yra vaistu, kuris 
tikrai šitokiuose atsitiki
muose pagelbsti. Jis išvalo 
skilvį ir vidurius, pagelbsti 
virškinimą maisto ir sutvar
ko visą vidurių systemą. Ap- 
tiekose kaina $1.10. Jei rei
kalaujate pasekmingos gy
duolės nuo reumatizmo, ne
uralgijos, nikstelėjimų, išti
nimų ir tt., Trinerio Lini- 

> mentas jus visuomet paten
kins. Kaina aptiekose 35 ir 
65c, išsirašant gi — 45 ir 
75c. Jei reikalaujate pagel- 
bingo vaisto užkimusiai 
gerklei pagydyt arba niežė
jimą burnoj prašalint, var
tokite Trinerio Antiputrina. 
Kaina aptiekose 50 ir $1.00, 
išsirašant gi—60c. ir $1.10. 
Joseph Triner Company, 
1333 — 1343 So. Ashland 
avė., Chicago, III.

Pajieškojimai
Pajieškau pusbrolių ir pusseserių, 

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

Antanas Diedinskis,
1221 Hester avė. Centralia, T1L

Kam reikalin- 
senovės 

liekanos— 
tam dr-ja ne-

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

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

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

Franas Narmontas,
53 Hudson avė, Brooklyn, N. Y.

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

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

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

Adomas Yukna,
424 Smiadron avė, S. S. C.

Blind Slough, Ore.

(21)

Pajieškau pusbrolio Juozo Bakcio, 
gvvcno Chicagoj, ir draugo Kazimie
ro Norkaus, abu iš Bertazių kaimo. 
Kauno gub. Jų pačiu atsisaukt! ar 
kas juos žino meldžiu man apie juos 
pranešti. ’ _ „

Magdalena Baktis,
191% Ncwton st, Waltham, Maass.

Pajieškau Kazimiero Ambrozejaus 
ir Antano Mockaus, gyveno Cedar 
Rapids, lova. Taipg’ ir kitų savo 
žistamu meldžiu atsišaukti, aš 
Gaurės parap. Raseinių pas. 

Antanas Tarvaims.
908 Madison avė, Kevanee,

pa- 
esu

III.

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

Jurgis Navikauskas, 
% Antanas Žekonis,

16 Harrison avė. Aurora, UI.

Pajieškau Juozapo Juodikino iŠ Su
valkų gub, Seinų pav, lo metų kaip 
Amerikoj. Meldžiu atsišaukti, turiu 
svarbų reikalų.

Valerija Danilutė,
417 Oak Str, Scranton, Pa.

CHICAGO.! UŽSIDARĖ 30 
LIEJIKLŲ.

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

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

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

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

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

Pajieškau draugų Jono Vaičinaus- 
ko, ir Selvestro Petroko, iš Kauno 
gub., Vyduklės parap., šarkaimio 
kaimo. Meldžiu atsišaukti Turiu la
bai . svarbų reikalą.

Jonas Motys.
1006 Mont Vernon *veM

Scranton, Pa.

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

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

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

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

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

Jonas Leikus,
6 Hooper str, Chelsea, Mlas3.

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

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

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

Magdalena Steppen. 
Walsenburg, Colo.

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

Paulina Daujotaitė
126 N. Mississipni avė..

Atlantic City, N. J

Pajieškau brolių Martino ir Fra 
no Timinskių iš Veredevos dvaro. Ei- 
riogalos parap., Raseinių pav. Kau
no gub. Jų pačių ar kas žino mel
džiu atsišaukti. (19)
Elizbieta Timinsktutč-Kelšauslęienė,

22 E 9-th st, Georgetown, III.

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

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

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

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

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

Povilas Bugėnis
85 Drver avė, Waterbury, Conn.

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

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

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

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

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

Kari Schreiber
% P. Sprains, 

Winifred, Mantana.

‘KELEIVIO” SKAITYTU JŲ
DOMAI.

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

P. Pilypas,
• I 10 City Point Ct. S. Boston, Mass.

Pajieškau Petre ir Kazimiere Pil
kauskų ir švogerio Andriaus tilgal- 
vio, aš jų brolis guliu ant mirties pa
talo ir norėčiau susižinoti. Pirmiau 
jie gyveno Detroite, Mich.

Povilas Pilkauskas,
167 West str, Lawrence, Mass.

GERS. "K E L.” SKAITYTOJAI!
Jus žinot, kad visokie spaudos 

dalykai pabrango begalo, laik
raščio išleidimas prekiuoja nesu
lyginamai brangiai negu Me
tai atgal. Todėl visi, kurie ga
vot paraginimus, kad Jūsų pre
numerata pasibaigė. Malonėkit 
kaip galima greičiai atnaujit, 
nes kitaip negalėsime laikraščio 
siutinėti. Podraug meldžiame 
ir savi draugus prikalbint išsira
šyti "Keleivį,” kurie drųsiai gina 
darbininkų reikalus nepaiayda- 
MM visų gyvenimo sodrų.

Su pagarbu, 
"KELEIVIO” LEIDĖJAI.

Pajieškau zavo vyro, kuris palikęs; Pajieškau apsivedimui merginos • REIKALINGA senyva moteris ap- 
mane 30 d. balandžio išvažiavo ir ne- arba našlės be vaikų, Dėt geistina, žiūrėjimui vienos ypatos ir namų, 
žinau kur jis dabar randasi. Meldžiu kad gyventų netoli Bostono ir butų: Gali būti pilna šeimininkė. Skiria

mas pilnas pragyvenimas. Darbo ne
daug, vieta gerai moteriai ant visa
dos. Gali užsiimti ir savais darbais. 
Platesnių žinių meldžiu kreiptis.

A. L.,
1550 Davenport avė, N. E. 

Cleveland, Ohio.

mylimasai grįžti, ai atsiprašau tavęs Kauno gub. Su pirmu laišku mel- 
ir prižadu daugiau tau neįsipykti. Ne- diu prisiųsti ir paveikslėlį.ir prižadu daugis m tau neįsipyl 
palik manęs vienos, sugrįžšk.

A. Geneikienė,
416 East str, New Ilaven, Conn.

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

Stanley Rimkus 
Co. F 108-th Infantry,

Camp Wadsworth
Spartansburg, S. C.

(20)

Pajieškau brolių Kazimiero ir An
tano, taipgi ir kitų savo pažįstamų 
iš Jėdzių kaimo, Perneyos parapijos, 
Kauno gub. Meldžiu atsišaukti. (20) 
Petronėlė Staninliutė-Kuėinskienė, 
57 Niagara st,Toronto OnL,Canada.

APSIVEDIMAI.
Pajieškau apsivedimui merginos, 

tinkamos prie kostumeriškos rubsiu- 
vystės biznio. Turi būti linksmo ir 
malonaus budo. Norinčios turėti gra
žų gyvenimų malonės atsišaukti, pri- 
sųsdamos savo paveikslus.

Simanas Yaškevičius,
2707 Washington avė.,

Saginav, Mich.

(20)

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

A. C,
484 Maple str, Milwaukee,

atsi- 
gali-

Wis.

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

General Delfrsrry, Worcester, Mass.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės be vaikų, n jo 23 iki 33 
metų amžiaus, be skirtumo tikėjimo, 
sutinkančios imti civilišką šliubų. Aš 
esu 32 metų, blaivas vaikinas. Su
tinkančios vesti gražų šeimyniškų gy
venimą, malonės atsišaukti, prisiųs- 
damos savo paveikslą. Atsakymų 
duosiu kiekvienai. Vyrų meldžiu ne- 
rašynėti. i (20)

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

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

I. S. Ost’s,
318 W 3-rd str„

-----------t—rrrr-r-r
Erie, Pa.

J. Poškus,
386 Windsor str.,

E. Cambridge, Mass.

Pajieškau merginos arba našlės, 
kuri mylėtų dorų gyvenimų. Su pir
mu laišku meldžiu prisiųst ir savo 
paveikslų.

L. Jurėnas,
386 Windsor str.,

E. Cambridge, Mass.

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

Frank Mingala, (20i
925 Granbush str., Wilwaukee, IAis

REIKALAUJAM:
Lietuvių ir rusų dirbti kietųjų ang

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

W. E. ROTHERMEL, 
Merrimack Minės, Virginia.

Namas! Namas!
Parsiduoda puikus, dviejų auk

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

A. GILDERIS.
2636 E. Lehigh Avė, 

Philadeiphia, Pa.

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

J. Cons,
Wood-Ward Cor. Bar,

Detroit, Mich.

pa-

(20)

REIKALINGI VYRAI IR 
MOTERIS.

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

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

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

Jonas Burokas,
12% Millbury str, Worcester, Mass

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

George Paslis, Johnston City, 111.

REIKALINGI DARBININKAI.
Darbo parupinimo biuras Montel- 

loj reikalauja daug darbininkų. Mo
kama po $18 savaitėj. Kreipkitės pas: 

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

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

J. Mamuckaitis,
71 BAXTER str,

So. Boston, Mass.

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

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

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

J. Dulskis,
124 Schuyler avė, Keamey, N. J.

REIKALINGA MERGINA
(arba Moteriške.)

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

RUTKAUS SPAUSTUVE
2613 W. Fort St.,

P. O. Box 1233 Detroit. Mich.

PARSIDUODA namas ir biznis. 
Namas ant 6 familijų su visais įtai
symais. Biznis išdirbtas per-8 metus. 
Namą galiu parduot ir be biznio. 
Parsiduoda labai pigiai iš priežasties 
savininko ligos. (2!)

79 Vine str, Montellcų Mass.

FOTOGRAFISTAL TEMYKH!
Parsiduoda studija, su 4 mašinom 

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

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

PARDAVIMAI.

GAUS $5.00 DOVANŲ kas praneš 
tikrų adresų Adolfo Szultz. Jis išva
žiavo iš Cambridge, Mass., gyveno 
Campello, Mass, Jis vra tamsių plau
kų, rudų akių, smulkaus dailaus vei
do, 33 metų amžiaus. F* 
kai, lietuviškai ir lenkiškai, 
iš Nacališkių dvaro, Pabaisko 
pijos, Vilkmergės pav., Kauno 

P. Bartkevičia,
877 Cambridge st.,

Cambridge,

Kalba angliš- 
Paeina 

para- 
gub.
(21)

Mass.

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS vyras- mokintis 

Barberystės amato, "■era proga išsi
mokinti. Kreipkitės šiuo adresu: 

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

T“

PARSIDUODA Karmos, didelės ir 
mažos, apgyventose vietoje, lengvais 
išmokėjimais. Toliaus gyvenantis, 
kurie negalite ypatiškai aplankyti ir 
apžiūrėti, reikalaukite kataliogo su 
plačiomis informacijomis, kreipkitės 
šiuo adresu, o gausit visada gerų pa
tarnavimų. (20»

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

Gegužiniame “Karde”
Apart kitų gėrybių, juoku ir pa

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

Kaina metams $1.00.
Pavienis numeris 10c.

"KARDAS” 251 Broadnay,
South Boston, Mass.

'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,

Philadeiphia, Pa.

Lietuvis Chirurgas ir Gydytoja*.
Chicago, III.

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

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

Nedėldieniais priima tik iškalno 
susitarus. .. - ., , 

Rezidencijos Teleph. Albany 5546.APSISTOK ir gKAITYK
V

Čionai dėl Tavęs yra 
daug žingeidaus ir 

naudingo.
Daug kalbama ir rašoma apie Joną ir Marę 

Čižauskus, kaipo vienus iš geriausių daininkų, 
bet ne visi turėjo progą išgirsti tuos jų puikius 
ir malonius balsus.

NAUJAS LAIKRAŠTIS
kuris rašo apie

Ūkės Reikalus.
su paveikslėliais augmenų ir gy
vulių. Kaina tik $1.00 matams. 
Prisiųskit markutę o gausit vie
nų numerį. Taipgi turiu pardavi
mui daug farmų geroj aptelinkčj, 
žemė gera, galima pirkt pigiau, 
negu per agentus. Adresas: (19)

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

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

Užeikit pas Columbijos Rekordų pardavėją ir pareikalaukit kad Jums 
pagrajintų sekančius Čižauskų rekordus. Nepamirškit ir apie Karalie
nės Aiolų Parapijos Choro puikiai įdainuotas daineles.
10-inch 75c. J5*

Įdainavo Jonas ir Marė čižauskai, su akompan. orkestras
ESI 91. (ANT MARIU KRANTELIO 

(SAULUTE TEKĖJO.
E3192. (GIEDU DAINELĘ!.

(GEGUŽINĖS DAINA.

)

E319O. (TRIS BERNELIAI. 
(VAKARINĖ DAINA.

E3244. (SKAMBANČIOS STYGOS. 
(TU MANO MOTINĖLE.

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

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

go, reikalaukit pas COLUMBIJO S pardavėją, gausit Dovanai.

Pirkine Karės Taupymo Markes 
ir pagelbėkite Laimėt Karę.

ColumbiaGraphopboneCo.
Kuomet perki Rekordus, visuomet reikalauk 

COLUMBIA REKORDŲ 
paduodamas numerius.

PASIKALBĖJIMAS

1UV11- 
th» tetari
nio: iv. pa
veikslu. ir 
ivnetriHio 
dievlikoi

Jieškok šio Vaizbaženklio 
kuris randasi ant visų 

Columbia Rekordų.

PAVEKSLAL 
L Dievas. 

sutvM A- 
domę lite

lio. i puodams jam dvasių per neri-
2. Adomas, su Jovę. Rojaus durie.
3. Velnias pasivertė i antelę: Gabri

elius su Arhaniolii po jo sparnais.
4. Adamas, Jleva, žaltys ir dieve 

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

užleido juos ant kiaulių.
9. Lozorių. aniolaL nešasi I dangų.
10. Kainas, užmuša savo broli Abitų.
11. Velnias, su aniolų, vartosi ui 

Maižešaus kūnų.
12. Didžuvė išvėmė nran. Janulių.
13. Velnias, užneše Jėzų, ant bažny

čios bokšto.
14. Dievas, išmeta Velnius ii dingmm
ANTRA KNYGA PO ANTGALVIŲ:

Biblija Riešučio Kmli.
■ Su dešimt paveikslų, švento Raiti 
Patrijarhų. minėtinai paveikslai: Ado 
mo. Nojaus. Abraomo, Loto. Jokūbo, 
Maižešiaus. Jozuvo. Dovydo. Saliamo
no. Elijošiaus. ir kitų. Prie kiekviena 
paveikslo bus ir Biografija. svarMao- 
alų gyvenimo darbų ir už reiikimų.

Kiekviena knvga 5x8 32 pusi., kaina ijc. 
Arba penki egremplierai ui .... $1 00.

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

Pinigus siuskite per "Money Order.”

RUTKAUS SPAUSTUVE
.613 W. Fort St.

P. O. Box 1233 Detroit. Mteh.



KELEIVIS.

HDK0R1ST1KA. LABAI PAVOJINGAS 
PASIELGIMAS.

Pusėtinai daug žmonių, 
kada jų skilvis susiturėjo ir 
viduriai nedirba, paprastai 
vartoja alkon.olinius 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 
sveikata, 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 E:ixeris paliuc- 
suoja jus nuo užkietėjimų, 
blogo apetito, subliuškimo, 
galvos skaudėjimų, migri- 
nos, nerviškumo, stokos e- 
nergijos, abelno apsilpnėji- 
mo ir tt. Kaina aptiekose 
SI. 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 rišsirašant- 
gi—45 ir 75c.—Joseph, Tri- 
ner Company, 1333—1343 S 
Ashland Avė.. Chicago, III.

ŽMOGUS
Einu keliu aš neregys, 

Keliu užklotu tamsa 
ties,

Tiktai žvaigždutės 
spindulys

Iš tamsos krinta da ant 
širdies.

Siela tamsoj jieško sielos. 
Sielos, kuri tamsoj ją vestų, 
Nuvargusiam teiktų spėkos 
Ir eisenai kelią nušviestų. 
Ir ta ranka, ką aklą veda, 
Ir žingsnius valdanti akis, 
Ir siekinys, ką džiaugsmą 

žada—
O moteriške! —tavo širdis!

Kad pajuntu aš šiltas lu
pas

Ant apsibliausiusios kaktos, 
Veik išsisklaido sunkios 

rupos,
Kai tiršti ūkai nuo giedros. 
Tavo krutinės šiltas kvapas 
Kad šaltan smilkinin už- 

d veikia,
Širdis suvirpa, kai kad 

lapas,
Kad rytas atgaivos suteikia.

O širdie! gėle paslaptin
ga!

Kada pražydi tu sieloj 
Ir skleidi kvapą stebuklin

ga—
Ar kas gražesnio yr gam- 

“j” . .

Kaliau aš marmoro sto
vy lą—

Paveikslą ateities žmogaus, 
Jinai žingsniu nekliudžius 

tyl?,
Nei mano mąstymo gilaus, 
Tyliai kai angelas sparnuo

tas,
Skrendąs ant miegančio 

sapne.
Atskleidžiąs jam erdves au

ksuotas—
Priėjus apglėbė mane.

Nuo neišreikštino sma
gumo

Siela, širdis, mintis suvirpo, 
Tamsi naktis mvslės sun

kumo
Dangaus skaidrynuose su

tirpo.
Ir štai matau - žmogaus 

stovylą!...
Iškalė kaltas kažko kito... 
Maldoj augštyn man rankos 

kyla
Ir iš jų delno atdaryto 
Iškrito kalt’s—nesubildėjo... 

dėjo,
Bežingeidaująs, kur jis 

kliuvo,
Žvilgsnis, kurs puolį jo ly- 
Sutiko ranką!... Ranka jos 

buvo!
Sapno paveikslas blanksta 

—išblyško...
Jaučiu krūtinėj kažinką 

naujo!...
Matau, iš josios- peties ištry

ško
Du skaistus perlai—du lašai 

kraujo!...
Ir kad į veidą jai pažiurėjau, 
Kai kaltininkas veidan 

teisėjo,
Aš suvaitojau, nes paste

bėjau
Angelo šypsą, kurioj spin

dėjo
Pasigailėjim’s ir atleidimas, 
Visos septynios parvos do

rybės !...
Manyj išblanko—dingo 

jautimas,
Kai šviesa meno dienos 

skaistybėj.
Tik prie jos rankos lupos 

pripuolę
Iš sielos traukė bučkiais 

nektarą,
Iš akių rasą, iš jų gyduolę 
Jos skausmui gydyt apžavoj 

darė.
Tvinsta krūtinė—kai jure 

dreba—
Dvi sielos daro joje sau 

vietą....
Širdis, pajutus dangišką 

labą,
Išspaudžia šauksmą: O nu

mylėta !
Tavasai kraujas gražin 

gyvybę!...
Galingas jausmas krūtinėj 

kyla...
Tu-aš, tai vienas, viena

! . esybė L.
Nešam pasauliui žmogaus 

stovylą! J. B. S.

Viename savo veikalų, už
vardintu ”Pudd’nhead Wil- 

| son,” jis rašo:
"Raukšlės žmogaus veide 

privalo būti niekuo kjtu, 
kaip tik juoko pėdsakais.”

Iš čia tai ir plaukia jo ne
išsemiamas ir naturalis hu
moras. Savo apsakymėly 
”Roughing ? It” pasakoja:

”Miestas Salt I^ke buvo 
neapsakomai sveikas mies
tas. Jo gyventojai tikrino, 
kad jame buvo tik 1 dakta
ras, bet ir tas pats likos a- 
reštuotas už elgetavimą, ka
dangi neturėjo kitokių P1*}^- 
monių gyvasčiai palaikyti.”

Vienoje savo humoristi- 
kų jis apsakinėja, kaip pra
gaištingai ant jo proto vei
kiąs laikrodėlis su gegute. 
Tiesiog jis nekenčia to me
chaniško paukščio balso, ku
kuojančio valandas, iššokus 
mediniam paukščiui iš sa- 
vaimi atsidarančios dėžutės. 
Vieną gražią dieną viešėda
mas Lucernėj, jis pamatęs 
pas laikrodininką toki su 
gegute laikrodį, nusprendė 
vienam savo neprieteliui 
Amerikoj atkeršyt. "Visuo
met turėjau norą—rašo jis 
—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 
jj kvailu. Todėl nupirkau 
>am laikrodį su gegute. Neš
damas pirkini namo ir sma- 
gaudamas 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.”

Tokia ironija dažnai pina
si Mark Twain’o aforizmuo
se, paveizdan:

„Teisingumas toliausiai 
veda—patarlė sako.—Te
čiaus teisingumu apsimetus 
galima toliaus nueiti.”

„Anglus jau ir raštas 
šventas mini, nesą pasako: 
‘Palaiminti tylus, nesą jie 
žemę Įgys.’ ”

Specialės Amerikos did
miesčių išsivystymo sąlygos 
išdirbo ir ypatingus tų mies- 
:ų gyventojų typus. Ypatin
gai rytinių ir vakarinių did
miesčių moteriškės savo pa
linkimai? skiriasi. Chica- 
gietė, pav., apsukri, sumani, 
’iuosa, mėgstanti perteklių 
ir liūsta, taipgi nepastovi ir 
greita dėl persiški rimo. 
Bostonietė gi rimta, moky
ta, mylėtoja muzikos ir filo
zofijos. Ph?ladelphietė— 
sensate, puošiasi nerangiai, 
prastai, nuduodanti Quake- 
rę. Niujorkietė daugiausiai 
stengiasi sekti Europą, tik 
europietį ji atstumia savo 
žvilgsnio šaltumu ir drąsu
mu. San Franciscos mote
riškėj vaizdžiai matosi in
taką ispaniškos kilmės... Vi
sas tas ypatybes moka ga
biai išnaudoti amerikoniški 
humoristai.

Redakcijos Atsakymai.
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Amerikoniškas humoras
Palikę amerikoniškus kle- 

sikus, kaip ve: Holmes, Lo- 
well Hawthcrne, 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 Whitcomfc 
Riley, Hamlin Garland, Ed- 
ward Eggleston ir k., reiki? 
keliatą žodžių pasakyti apie 
Samueliu Clemensą, plačiai 
pasauly pagarsėjusi 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- 
raji sentimentalis. Net ir iš 
metus iš Mark Tvaino raš 
tų 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 

’ ' matyt kiekviename Tvainc 
sakinv humorą, kad net i: 
rimčiausiame jo rašte (ji 
ir rimtai moka i 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 vairininke 
(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 į darbininkus te
moje ”Common Interest oi 

eLabor and Capital,” pasakė:
"Nereikia gyvenimą imti 

labai rimtai. Nieko nėra 
geresnio už tikrą liuosą juo
ką. Ūž savo pasisekimus gy
venime daugiausiai esnri 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 
susipratimb žvilgsniu ame
rikietis nesyki labai ir labai 
stebina europietį. Ameri
kietis sulyg išdirbtos jame 
gyvenimo filozofijos savo 
sunkaus padėjimo priežas
ties paprastai jieško ne ka
me nors kitame, tik savo 
nesumanume, nebuklume. 
Tas amerikono tvpas ypač 
vaizdžiai matomas pas 
Mark Tvvainą. šešesdešim- 
tuose savo amžiaus metuose 
pražudęs visą savo turtą, jis 
be mažiausio nusiminimo 
ėmėsi pelnyt sau pragyveni
mą paskaitomis.

Laisvamaniui (Norvvood). 
--Ginčai ir kritikos susirin
kimuose nėr blogas daiktas, 
kad tik jie liuosi nuo papras
to karčeminio koliojimosi. 
Tiesa, kad pas mus dažnai 
būna tiesiog tušti ginčai, 
tiesa, kad ginčai daro?i tar
si kokia manija, bet ginčams 
susirinkimuose tvarką • ar
dyti neprivalo leist susirin
kimų vedėjai, dėlto visuomet 
reikia rinkt į pirmininkus 
rimtą, bešališką žmogų. Ra
šymais laikrašty tų blogu
mų visviena neprašalinsime, 
todėl ir jūsų rašinėlio ne
talpinsime.

Kalakutui (Cliffside).— 
Kataliku girtuokliavimo ir 
bonkomis praktikavimo gal
vas skaldyt jūsų aprašymo 
nedėsime, nes tai paprasti 
kasdieniniai nuotikiai iš ka
talikų gyvenimo.
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JF. Stropiene,8 st |
SO. BOSTON. ISS. g

P*baic»sl kur«ą VVomans MeCical 
CcSece. Bjtimore, Md.

Pasckminsrai atlieka savo darbą prie 
grinadymo. taipfin suteikia visokia* rudas ir 
paveibą invairiose laoteru lijrcse.

| Jonas A. Katkus
i* UŽLAIKAU VISOKIŲ KNYGŲ

IR KITOKIŲ DAIKTŲ.

Galima gaut'pirkti visus Arne - 
rikoje leidžiamus laikraščius,: 

a taipgi ir juos užsiprenumeruoti. : 
• 5 Krautu-’ė atvira nuo 7 
Q iki 12 vidurnakčio.
] j Toliaus gyvenantieji 
I* keiptis lašku šuo adresu:

J. A. KATKUS 
2204 Forbea sL, Pittsburgh, Pa. J 
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iš ryto

galit 
(?)

Geriausis Kriaučius Bostone.
Jeigu norite tinkamas ir atsakan

čias drapanas, tai užsisakykite 
lietuvius kriaučius:

pas
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J. BERŽELIONIS & CO.
4 Haymarket Sq. kampas Croas Str„ 
arba 28 Chandler St. netoli Castle Sq„ 

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 DALYKU KIŠENINIO PEILIO

J. RIMKUS
O. Box 36, Holbrook. Maaa

KOMBINACIJA $1.50
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Aklą 
Specijalistas.
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10 m. So. Bostone.
399 Broadwav, 

jj SO. BOSTON, MASS. (

Padavęs žiūrėtojams ištrt BOLĘ, 
bežiūrint Bolė iš rankų pražūna ir 
niekas negal suprasti kur ji dingo.
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Kalba Listuviškai, Leakiškat, 
Rusišku ir Vokiškai.

GYDO VISOKIAS LIGAS.
Valandos;

Nuo 8 iki 1® ryt*. Nu
S iki S disaą. aso 7
8 vakar*. ..

HI HANOVER STRHMT, H
BOSTON. MASS.________||

Antai
akmens

Gdžkelio laikro
dis sriubelių už
sukamas, vyriš- 

■ ko didumo, ant
20 metų auksuo
tas su išrašytais 
dubeltavais vir 
šais. Labai tei
singas, ypatinga'

Paskui pats priėjęs 
trauki tą bolę iš jo 
te 25c. gausite ta 
g»- . .

The Magic Shop.
BOX 399. Holbrook, Mass.

i

MAGIŠKOS ŠTUKOS.

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

prie žmogaus iš- reso už $5.95 C. O. D. ir persiuntime
nosies. Prisiųsta- kaštus, su teise jums viską peržiūrėt, 
bolę ir katalio- jej busj neužganėdintas, nemokėk nė 

__ (51) cento. Atsiminkite jus užmokėtu- 
mėt už tokį pat laikrodėlį apie $25.0( 
jei pirktumėt kitur. Puikus auk 
suotas lenciūgėlis ir kabutis dykai st 
kiekvienu laikrodėliu. ( ?)

EXCELS1OR WATCH CO.
906 Athenaeum Bldg. CHICAGO. IL1

Aš, Alena Kostovska, pasin 
dau visai publikai akyse

! I.

c. ' r

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

■■y Dabartinės gyvenimo aplinkybės pr.vertė mus pa- 
‘ M branginti iki 35 centų mažą buteliuką ir :ki 65 cer.ių 
ijR didelį.
; K Pilnai tikėkite, kad gausite visada tų senai išbandytą 
]■ gyduolę tokio pat gerumo ir pagclbingumo. Ncsi- 
4 S duokite apgaut suklastuotais vaistais, parduodamais 

už pigesnę čienią.
Ifl Šią seną tikrą gyduolę gausite visuomet tokiame
■ pakelije, kaip čia parodyta. Pirkdami žiūrėkite, kad 

butų ant pakelio ženklas „INKARAS” ir žodis
jfl „LOXOL,” o taipgi musų pavardė.
S Tikrasis PA1X-EXPELLER1S parduodamas visose
■ aptiekose, Galite gauti ir tiesiog iš mus. Patariame 

pirkt buteliuką už 65 centus, nes jame yra gyduolių
dvigubai daugiau, negu už.35 centus.

F. AD. RICHTER & CO.
74-80 Wa*hington Street, New York

Rusijos Revofacijos
PAVEIKSLAS
Minėtas paveikslas parodo , kaip 

nuginkluoja carą ir kaip jis turi pa
sitraukt nuo sosto. Revoliucijonie- 
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. 
j popierą ir pasiųst prastame laiške 
užrašydami aiškiai adresą.

"KELEIVIS”
255 Broadway, 

South Boston, Mass.

H
t
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APTIEKA
Teisingiausia ir Geriausia
Sutaisom Receptus su di

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

EDVARO DALY, Sumišta
13 BraaSssj, Sa. 8cs;<m.
Galite reikalauti ir per laiš

kus, o mes per ekspresą gyduo
les atsiųsime.

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

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

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

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

laukite prisiųsdami pinigus pačto ženk
leliais, šiuo adresu:

VINCAS DAUNORA
Aptiekorius,

229 BEDFORD AVENUE, BROOKLYN, N. Y.
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“KELEIVIO”
SPAUSTUVE

Viena iš didžiausių lietuviškų spaustuvių 
Amerikoj su naujausiomis mašinomis 

ir geriausiais įtaisymiaa.

SPAUSDINAM:

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

Reiškia, spausdiname visokius spausdiniut 
nuo didžiausios knygos iki mažiausio tiUeto.

Darbą atliekame

GRAŽIAI, PIGIAI ir GREITAI.
Ypatingai pigiai ir gražiai padarom drau

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

“KELEIVIS”
2S5 Brwdway, So. Boston Mass.

I
Kas mane išgelbėjo nno varginan 

čių ligų? Salutaras Bitteris. Aš 
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 strėnuose. 
Niekur aš negavau pagelbos dėl save 
sveikatos. Bet kada aš pradėjau rei
kalauti Salutaras Bitteris ir Saluta
ras, Regulatria, dėl moterų, prade- 

dirbti, pasidarė smagu viskas. Per 
6 mėnesius aš savo paveiksią nebega- 

dam'a Salutaras Bitteria. Kalnali.00.
I 

ir aptikose, o kur negalima gauti,

______ ARAS CHEMICAL INST. 
Žolės nuo visokių blogumų.

J. BALTRĖNAS. Prof. 
r«UB3 PI 'S £0X1

Chicago, III.
Bftų apgarsinimą turėtų perskaityt 

kiekvienas, iškirpt ir pasilikt.

į jau gerai jausties, gerai valgyti ir
J dirbti, pasidarė smagu viskas. Per 
) 6 mėnesius aš savo paveiksi* nebega- 

. ____ _ liu pažint ir palikau laiminga naudotai prisiųsk mums dolen, o h . H „ , .“ _ •_ __• .____• _ __ ____ _____ :_ UMITIH oaiuvaiaa uivlcuo. avaniafi.vv.
Galim* gauti geresniuose saliunuose

| ir aptikose, o •>-~i;—
lį kreipkis pas: ___
! SALUTARAS Z“8 ............

gausi vieną svarą geriausia 
Amerikoj išdirbtų kendžių.

Geriausias agentas Bostone
K. ŠIDLAUSKAS

226 BROADWAY,
SOUTH BOSTON. MASS J
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CARAS SIBIRE.
Vieno akto veikalas.

Parašė Elmer L. Reinzenstein.

š to nenorėjau pasakyt i —
Papa, papa, dovanok HHffllS F8S0ID3e

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 i akis, nori ką tai 

sakvt, 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 
marha neleidi. (Jis pasileidžia verkti.)

Romanovienė (tirpdama). Ach! Mein ar- 
mes Kind.** (Paima j j 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! 0 

ko mušiesi?
Romanovas (rimtai). Muštis negerai, 

Alioša. Eik šen, prie papos. (Carukas priei
na ir atsisėda tėvui ant keliii). 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 edu- 

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 nekaltas, kad tu esi 
mano papa, bet jie— 
r 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
(Maldaujančiai.)
man! (Apsilieja ašaromis.)

Romanovas (ramindamas jį). Ne, ne! Tai LDLD. 88 kuopos vakarėlis, 
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 Jš 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 Bernštor- 
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!

Bernštorf as
su didvbe!v

Romanovas.
didybių! Aš esu Mikalojus Romanovas, Ru
sijos pilietis.

Bernštorfas (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?

Romanovienė (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 musų 
pasimatymas bus Sibire—šičia!

Bernštorfas. 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 (išmetinėjančiai). 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—

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

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

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

Bernštorfas. Taip, bet—
(Toliaus bus).

VVEST HANOVER, MASS.

revo- 
tam

Ach

(sumišęs). Fon Bernštorf!

(žemai pasilenkdamas). Ju-

Ne, ne, Johenne! Be jokių

Balandžio 6 d. čia buvo L. 
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 musų sve
čiams tariame ačiū, 
ras pavyko visais 
giais; kuopai lieka 
pelno $38.50. . Tai 
čianykščių lietuvių 
vakaras buvo. Jis

Vaka- 
atžvil- 
gryno 

pirmas 
toksai 

___________ . _ paliko 
publikoj ikuogeriausius įs
pūdžius. Geistina daugiau 
□anašių parengimų.

žemės Dulkė.

Mokinkis Angliškai Namie!
PILNAS KORESPONDENCINIS KURSAS

A A T 1 •• Pataisome visas užduotis. TI l dIA AA30 Lckcijiį_ _ _ buvo $10.10____________Ddbflf $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 anglą kalbą namie. Kiekviena lekcija šio kurio kalba apie atskirus dalykus, taip 
sunrantamai 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 8 di
delių puslapių — visos kitos iš 4 didelių puslapių. Ant galo kiekvienos lekcijos yra užduotis, kurią mokinys iš
dirba pagal nurodymų ir mokytojaus patarimų, ir siunčia į mokyklą dėl pataisymo klaidų. Už pataisymą klaidų nie
ko nereikia :nok< u. Pataisytas užduotis mokykla grąžina mokiniui atgal. Apie prisiųntinėjimą užduočių dėl patai
symo, paaiškinimą nusiųsime kartu su lekcijomis.

Štai ką musų mokinys sako apie musų kursą, išmokęs angliškai:
"Gerbiamieji:-. .Meldžiu priimti nuo manęs širdingiausią jums padėką už jūsų atsakantį mokinimą ir popu- 
leriškas lekcijas jūsų metodos. Jūsų mokinimu esu užganėdintas visais atžvilgiais. Taipgi, ačiū ir už kon
sultaciją (patarimus). .Tusų -meudos kursas stebėtinai yra pigus...Su augšta pagarba, JOSEPH KIJAUSKAS, 
Norristown. Pa., July 11, 1917.”
Turime šimtus panašių laiškų nuosavo 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.G0 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. Iodėk markių už 15centų dei 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 ypatiškai.

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

3103 South Halsted Street, CHICAGO, ILL*

REUMATIZMAS

PAAIŠKINIMAS.
"Keleivio” No. 16 užtikau 

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

"Vienas bolševikų,” pra
nešdamas apie surengtas 
Lietuvos Balso Draugijos 
orakalbas 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-šeimis. 
mris myli tikrų bolševikų 
žardą visuomenės akyse už 
lyką 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, 
tas mane taip nugązdinęs. 
iog aš atsisakęs visai ant 
irakalbų pribūti. Nesulau
kę rengėjai telefonavę, ko
lei aš savo žodį sulaužęs, 
int ko aš atsakęs, kad aš su 
)olševikais nekalbėsiąs, etc.

Į tokią "vieno bolševiko” 
>egėdiškai sufabrikuotą ži- 
lutę turiu pasakyti, jog jis 
neluoja.

Dalykas štai kaip atsiti
ko: Ūžėjus nemaloniam 0- 
•ui,aš gavau tokį šaltį, kad 
au man ne apie prakalbas 
nrvo mislyti, bet kaip grei
čiausia nuo šalčio atsikraty- 
i. Jausdamas, kad negalė
jų pribūti ant prakalbų, su- 
iatoj telefonavau "Ateities” 
ed. apie tai. Ant telefono 
itsiliepė p. Koranas, kuris 
mižadėjo pranešti prakal
bų rengėjams priežastis, 
lel kurių aš negalėjau pri- 
)uti. Ar p. Koranas mano 
)rašvmą išpildė, ar ne, tai: 
iš nežinau.

Tai visa "komedija", 
da su manim atsitiko, 
dėl to tik aš nepribuvau kai-į 
bėti Lietuvos Balso Drau-| 
gijai, o ne dėlto, kad aš "per- į 
sigandau," nenorėjau ’ sirj „ ™
bolševikais kalbėti etc. i ^ATIN-

Z. Jankauskas. KLbhivl.

I

ko-
Ir

i

Pirmutinis Bostone Lietuvis
kuris turi

Siutų, Overkotų ir Rainkotu Krautuvę.
Taipgi užlaikom visą eilę auksinių, sidabrinių ir 

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.

YRA MANO ORO PRANAŠAS. j J KETVIRTIS
aš galiu pasakyt kad bus lytingos 4- 233 Broadway, So. Boston, Mass.

(ienos pradėjus baisiai skaudet pe- -p 
ius ir kelius. Bet atsišaukus pas se- 
19 draugą, tuojaus išvaiko tą baisy . 
kaudėjimą.

Sloan Linimentas labai lengvai I 
iaudot, nereikia visai įtrinti, jis tuo
jaus įsigeria ir prašalina kančią, Šva- 
esnis negu plasteris arba mostis. Pa- 
>andyk jį užpuolus padagrai, strėnų1 
Įiegimui, neuralgijai, sumušimo ar
ia išsisukimo. Didelės bonkos. ,I

i
I1J

ycuyry
? -dAunncifi

B"b AOEPOM1> AtJlfc

$800.00
Ąpyrb pyccKMKb, AMepsKaH- 

ckim 4)M.iaHTponi>, mejiaa no- 
MOHb bb pacnpocTpaHeHiH npo- 
CBtuteHiR Me>My c.iaBRHaMM 
ai AMepMKt, noiKepTBOBaji'b 
$800.00 Ha npw3bi 3a OKa3aHie 
COfltHCTBia BL 3TOMB flOfipOMT, 
ąt/it. Bcakim 6e3K pa3JiMHifl 
HaųiOHa/lbHOCTH. M y >K H H H bi. 
HteHUįKHbl M MOJIOfleiKb 80 
Bctxi ropoAaxb, Moters npw- 
HRTb ynadie CBo6oAHoe 
oti 3aHHTiM BpeMR. riocnt- 
uiMTe 0Ka3aTb CBoe co,ĄtHCTBie 
n noayHMTb Harpajiy. riMiuM- 
Te Bb KoMMTeTb, npn/iaraa' 3 
ceHTa MapnaMK Ha OTBtn> m 
BaMb Bbiui.moT'b Bet noApoČHO- 
ctm. A^peci: Russian Com
mittee, 233 E. i7th Street, 
New York City.

8-uon dienis Stebėtinas Laikrodėlis
Tik $7.50. Skaityk! Beabejo nesi matės 

tokio stebėtino laikrodėlio, kokį 
mes čia aprašysime. Laikrodėlis 
užsukamas tik vieną sykį į 8 die
nas, turi savyje 15 akmenų, yra 
dailiais ir drūtais apsodais, taip 
kad gali išlaikyti per visą gyveni
mą. Mechanizmą turi nepaprastai 
drūtą ir laiką tei-ingai išlaiko per 
8 dienas neužsukamas Gvaran- 
tuojamas 20 metų. Yra tai ge
riausias laikrodėlis kiekvienam, 
nes nereikia dabot užsukinėjimų. 
Tas laikrodėlis vertas mažiausiai 
15 doleriu, 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 retežėlį vertės 82.00, 
taipgi barberišką britvą, kuri ge-

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

duodame DYKAI perkantiems pas mus aprašyta laikrodėlį. E«a- 
me tikri, kad kiekvienas bus pilnai užganėdintu pirkęs laikrodėli ir gavęs 
dovanas, kaip ir tūkstančiai kitą, kurie jau pirko.

Pasinaudodamas ir tu iš tos progos prisiųsk mums tik 25c. krasos žen
kleliais o mes išsiųsime laikrodėlį ir dovanas apžiūrėjimui. Pinigus ?’.2n 
užmokėsi aplaikęa užsakytus daiktus. Rašyk tuojaus:

PRACTIUAL SALES CO,
708 N. May str, (Dept. 80). CHICAGO, ILI,

Stebuklinga Naujiena!
Nauja, Pagerinta Krutomų Paveikslą Kamera

Tiktai $4.75 Kamera ir Filmos.
Sa ta kamera Jąs galite ro

dyt krutomus paveiksimi .savo 
namuose. Operuoti tą kamerą 
nereikia turėti jokio patyrimo, 
net vaikas gali ją operuoti. No- 
reikia turėt namuose elektriš
kos šviesos, nes toji kame
ra turi lemputę, kuries šviesa 
yra lygiai taip 9tipri, kaip elek
trikus. 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. Visus įrankius 
ir lempą mes duodame dykai 
prie aperato ir šalę to, 8 filmas 
su 50 paveikslų kiekvienoj, viso 
400 paveikslų. Filmos yra to
kios pat, kaip kad ant" kruteiną 
paveikslų rodoma ir Jąs matysi
te tuos pačius aktorius ant 
kaip kad matėt krutomų padrik
siu perstatymuose.

Su tuo aparatu mes prisiu
sime Jums SDausdintus paaiški
nimus "Kaip užtaisyt ir oye- 
ruot” ir da karta paantrinąm. 
kad toji kamera parodys tįkrtis 
krutomus paveikslus.

Kaina tos kameros prekfuo- 
ja $10.00 ir daugiau. bet nito 
musų Jus galit gaut už $4.7£ fr 
prie to, da Jus gausit 8 filmas

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

Kurie gyvena Chicagoje arba apielinkėje gal užeitumėt Į 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.,
1015 W. HURON ST.,

Dept. 105
CHICAGO, ILL.

Siūtus, Overkotus 
ir kitokius Rubus 
DUOKIT PASIŪT MUMS.

Mes užtikrinam. kad Jųa eačėd 
ir turėsite GRAŽU S RUBUS. 
mes imam materiją iš gerųjų fii 
mieruojam rūbą pagal žmogų, t 
pasiūti siutai ar everkatai nesudarka 
gaus išvaizdos ir būna tvirtesni.
VISOKIUS VYRAMS SIUTUS IR OVBR 
KOTUS PASIUTAM PIGIAI IR GERAI
TAIPGI IŠVALOM IR 1APROSINAM 

VYKU IR MOTERŲ RUBUS
Darbas geras ir užtikrintas. Kaina 

prieinama.
Tikras Juaą brolis Netsra

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

Telefonas: So. Boston—2191*



8 KELEIVIS.
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Vietinės Žinios
Apsimaskavęs plėšikas api

plėšė East Bostone 
krautuvę.

Pereitos nedėlios naktį, 
apie 5 pėdų ir 8 colių augš
čio vyriškis su uždengtu 
veidu įnėjo į Tillie Granose 
saldainių sąkrovą. Savinin
kė buvusi užpakaliniam 
kambaryje, išgirdusi, kad 
kas toks įnėjo krautuvėii, 
išėjo ir susitiko su apsimau
kavusiu vyru, laikančiu į ją 
atkištą revolveri. Plėšikas* 
įsakė moteriškei tylėti, o 
pats po jos akių atsidarė 
redžisteri,radęs jame $3 pa
ėmė ir prasišalino.

Pabėgo iš kalėjimo
6 kaliniai.

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

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

”Vienybės” Prakalbos.
Balandžio 21 d. po pietų 

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

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

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

Ir ištikrujų, tai yra gabi 
mergaitė.

Publikos buvo pilna sve
tainė, nors oras buvo biau- 

us. Naujų narių prisirašė 
■*pie 20. "Kardo" tapo išpar
duot a 60 egzempliorų. L. D. 
P. Rezoliucijos išdalinta 

200. Rauiinaitis.
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Trijų veiksmų dramatiškas vaizdelis iš lietuvių gyvenimo.

SU DAINOMIS IR ŠOKIAIS |'
Veikalą perstatytyra parinkti gabiausi LSS. 71 kp. aktoriai. Scenoj stato Cambridge’ LSS. 71 kp. ir Laisvės Choras

ATEINANČIOS SUBATOS VAKARE

27 Balandžio-April, 1918
Duris atsidarys nuo 7 vakare. Perstatymas prasidės lygiai nuo 7 :45 vakare.

ŠVARKAS ir MILINE ^Columbia Gramafonai geriausi
■ “■ — ■ ■ ■

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

KAINA $45.00
Toks pat be viršaus tik $30.00 
lietuviški} rokordų siunčiame

"švarkas ir Milinė’ musų 
scenoje.

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

Veikalą vaidins LSS. 71 
kuopos artistai. Beto tarpe 
aktų dainuos Laisvės cho
ras. Teatro pro gramui pa
sibaigus da bus ir šokiai.

Laisvės paskolos prakalbos.
Mus prašo pranešti, kad 

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

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

Amerikos Karei Lekcijos.
(Valdžios pranešimas).

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

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

iMTi:

COLUMBIA
CRAFCNCLA

KAINA $18.00
Kataliogą Giamafonų ir naujausių 

visiems. Prisiųsk 4 centus persiuntimui.

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

Ypatingai geros šios gyduolės:

ir pnsiunciame 
visokias,

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

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

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

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

Nuo prakaitavimo kojų .. 
Gydanti mostis nuo pučkų 
Nuo viduriavimo mažiems 
Nuo viduriavimo suaugus. 
Pamoda plaukams..............
Vaikų ramintojas ..............
Nuo suirimo nervų ..........
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 .......... $1.00

25e
50c
25c
50c
20c
2uc

1.00

Gyduoles sutaisome kurios tik pasaulyje
-----  priimtos ir yra 

vartojamos.

Tai yra vienas iš puikiausiu veikalu kada nors nasirodžiusių Bostono apieiinkės scenoj.$. 35

Cambridge’aus "Laisvės” Choras dainuos gražiam teatre.

^Minėtas veikalas puikiai atvaizdina Lietuvių praeiti. Jis perstato kaip vieni leisdavo savo vai 
£kus mokslan, o kiti juos išjuokdavo; kaip vaikai prasiir.okinę stengdavosi palikti ponais i 
^išsižadėt savo tėvų; kaip vėliau susipratę gailėdavosi savo padarytų klaidų ir tt. 
įnam atsilankiusiam bus malonu pamatyti. Cambridge’aus "Laisvės” Choras, kuris 
jojančiomis dainomis išpildys šokių ir dainų programą šiame veikale.
» Pasibaigus teatrui bus linksmus ŠOKIAI, griežiant muzikai. Todėl gerbiamoji 
^maloniai kviečiama į ši perstatymą atsilankyti. LSS. 71 KP.

Kiekvie-šS 
savo žavė-<g 

visuomenė & 
KOMITETAS. į

[

Pi
'V.

Geriausia
Lietuviška

So. Bostone 
ir apielinkėj

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

Bostone bus arklių paroda.
Prasidėjus 30 d. gegužės 

Bostone tęsis per dvi sąvai- 
tes darbinių arklių paroda, 
rengiama National Red 
Star Ass’n organizacijos, 
iristatančios karės laukui 
reikalingų arklių. Sykiu, 
nanoma, .bus viena didžiau- 
ių arklių demonstracija, 

kokios tik kada yra buvu- 
;ios Bostone.

Micheisono prakalbos.
Rengia Lietuvos Dukterų 

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

M. M. Plepys, pirm.

Socialistų prakalbos.
Balandžio 21, po pietų 

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

Amerikos Quakeriai gelbsti 
Rusiją.

Pereitą nedėldieni Frien- 
d’s Meeting House svetainė
je, Roxbdry, buvo Ouekerių 
draugijos parengtos prakal
bos. Kalbėjo Robet Tatlock, 
narys Quakerių dr-jos Rusai 
atstatyti. Tos draugijos 
nariai veikia Rusijoj nuo 
1914 metų, pats Tatlock iš 
Rusijos išvažiavęs tik šį pe
reitą sausio mėnesį su tiks
lu surinkti 150,000 dolerių 
Rusijos atstatymo reika
lams. Jis pasakoja, kad da
bartinė Rusijos 
T^eninu-Trockiu 
ra didžiuoju 
rium ir ji pilnai 
Rusijos žmonių 
mus. Jis taipgi pranešė į- 
domų dalyką, būtent, kad 
"Petrogrado padavadiji- 
mai” šiandien Rusijoj netu
ri svarbos patol, kol jų ne- 
užgiria vietinis žmonių so
vietas.

Tatlocko prakalba buvo 
begalo interesinga ir daug 
Įdomių žinių suteikė apie

ATSIŠAUKIMAS.
Lietuvių Labdarystės Dr-jos Board- 

lirektorių susirinkimas, laikytas ba- 
andžio 3 d. 1918, nutarė parengti 
Iraugijos naudai FĖRUS lO-il ir 13 
3EGU2ĖS 1918. Tam tikslui paskir
ta komisija rengdama minėtus fėrus 
itsišaukia Į visus Bostono ir jo apie- 
inkių lietuvius ir jų draugijas, pra
šydami visų, kas ką gali, idar.t pa
aukautų minimiems fėrams; nors ir 
■našiausias daiktelis Lab. Dr-jai bus 
lidelė auka. Šiuose sunkiuose laikuo
se pačiai draugijai pirkt užtektinai 
reikalingų daiktų yra gana sunku, 
tai kiekviena geros valios žmonių pa- 
amą labai bus mums miela ir bran

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

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

Tikėdamiesi prielankaus musų pra
šymo išklausymo, pasiliekame

Su pagarba,
Mykolas Gricius kasininkas,

548 Fourth st.,
Napol. Januška sekrt,

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

Columbia Rd.,
So. Boston, Mass.

Ir vėl diskusijos.
Ateinančio ketvergo vaka- 

kare 60 kuopos svetainėje 
■bus gyvos diskusijos temo
je "Ar darbininkams reika
linga organizuotis Į amato! 

;unijas?” ir "Ar unijų pa-i 
galba galima pagerinti dar
bininkų būvis*?” Panašus 
klausimai jau buvo nesykį 
apkalbami ir diskusuojami, | 
tečiaus klausimas taip gi-j 
ius, kad vienu apkalbėjimu 
jo nebeišriši. Šiuo kartu ir 
unijų šalininkai ir prieši
ninkai žada pastatyt daug 
gerų argumentų.

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

Nuteisė diems mėnesiams 
Kalėjiman.

Pereitą panedėlį likos nu
teistas dviems mėnesiams 
kalėjiman rusas Sergej 
Shackenski už pasakymą: 
”To heli with this country

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

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

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

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

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

Visokiame reikale kreipkitės šiuo adresu:

X Šidlauskas
PROVIZORIUS

226 Broadway, Kampas c st. So. Bosti u flass. »

i Rusiją.

valdžia su 
priešaky y- 
organizato- 
atstovauja 
pageidavi-

‘KELEIVIO” SKAITYTŲJŲ! 
DONAI.

GERS. ’KEL.” SKAITYTOJAI!
Jus žinot, kad visokie spaudos 

dalykai pabrango begalo. laik
raščio išleidimas prekiuoja nesu
lyginamai brangina 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 draugas prikalbint išsira
šyti "Keleivį,” kuris drąsiai gina 
darbininkų reikalus nepaisyda
mas visų gyvenimo audrų.

Su pagarba. 
"KELEIVIO” LEIDĖJAI.

BOSTONO IR APIEL1N- 
KĖS DRAUGŲ ŽINIAI.
Norvoodo LSS. 133 kuo- 

pa 4-tai dienai liepos š. m. 
rengia iškilmingą pikninką 
ant Dean pievos, dėlto pra
šo, kad bent draugai socia
listai tą dieną Bostono apie
linkėj panašių parengimų 
nerengtų, bet atsilankytų Į 
musų rengiamą tyrame ore 
pasilinksminimą.

LSS. 133 kuopos 
komiteto narys,

J. Pakarklis.
Severos Gyduoles uzlaiEo 

šeimynos sveikata.

Kaipo Stiprintojas.
Sulig medienos žinovų, tai stip
rintojas (tonikas) privalo turėti 
savyje tokių sudėčkų. kurie gaivi- 
vina visą systemą, sustiprina ir 
abelnai užganėdina ligonį. Dėlei 
tos tai priežasties męs patariame, 
kad susirgusieji ir nustipusieji 
vartotų

Lile "

■v
W. F. SEVERĄ CO.

CEOAR RAPIDS, IOWA

(Severos Gyvybės Balsimą). Ta- ( i 
sai vaistas palengvina Įpratimo 
užkietėjimą, nevirinimą. aispepsi- ' 1 
ją ir kepenų nesmagumus. Pa- ( i 
mėgink jį nuo atsikartojančios 
karštligės, arba kaipo toniką dėl ' 1 
senelių ir nusilpusių žmonių. Pilni į ) 
nurodymai randasi prie kiekvie
nos bonkos. Kaštuoja 85 ct. ’ 1 

Parsiduoda visur aptiekose. ( )
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DAKTARAS

lA.L. KAPOČIUS} 
$ LIETUVYS DENTISTAS. | 
| VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną,

Nuo 2 iki 9 vak. 
('(JKBggS NEDĖLIOMIS 

1 v. po pietų. įtį 
Ofisas "Keleivio” name.

w 251 Broadvay, tarpe C ir D Sts.») 
SO. BOSTON, MASS.

Telephone: Back Bay 4200 

DAKTARAS

Fr. Matulaitis
GYDO VISOKIAS LIGAS 

PRITAIKO AKINIUS.
Valandos:

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

419 BOYLSTON STR.
Saite 419, 420 ir 421, 

Netoli didžiojo miesto knygyno,
BOSTON, MASS.

NAUJAUSIAS BUDAS 
MOKSLIŠKO GYDYMO.

PARSIDUODA 
AUTOMOBILIUS.

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

CH \ URBAN, (17)
26 Gatės s;., So. Boston. Mass.

i

DAKTARAS

DOVANAI.
K at aliotas gražiausių ir geriau
sių jubillerių ir muzikaiiškų ins
trumentų. parduodamų labai pi
giai. Reikalaukit vieną tuojaus nuo

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

KURIS IŠGYDO
Profesorius Daktaras French yra 

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

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

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

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

ir tuomet pasiduoti gydymui papai vėliausių ligų gydymo metodą? 
Jūsų pareiga prieš pats save prieš jus kiekvieną yra atgauti savo 
sveikatą. Eikite pas Prof. D-rą French ir jis padarys tai jums sutau
pydamas jūsų skausmą, laiką ir pinigus.

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

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

UŽDYKA 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 ausu, nosies, gerklės, plaučių, širdies, skilvio, kepenų, žarnų, inkstų, 
pūslės, kraujo, kaulų, 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 Ji. FRENCH
240 Huntington Avė., 

Cor. Massachusetts Avė.
BOSTON, MASS.

Telephone: Back Bay 1703 Temple Building
_ Priėmimo valandos: ; • ; ’•*
Nuo 9 vai. rjto iki 8 v. vakare ksdiena.
Nedėliomis ir šventadieniais nuolO v. ryto iki 2 v. po pietų. 
Panedėliais kontora uždaryta. (Mes kalbame lietuviškai.)
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