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VOKIEČIAI SUMUŠTI ORE.
Nuo 21 kovo žuvo jų 700 
lakūnų ir 1,000 orlaivių.
London.— Vokiečių orlai- 

vija likos sutrupinta į šipu
lius. Apskaitoma, kad nuo 
21 kovo jie neteko 700 lakū
nų ir 1,000 orlaivių.

Tas išaiškina, kodėl dabar 
liovėsi vokiečių užpuolimai 
ant Londono ir Paryžiaus. 
Priešininkas buvo privers
tas panaudoti naktinius la
kūnus tėmijimo tikslams 
karės fronte. Milžiniški 
vokiečių orlaiviai, kurie pir
ma tarnaudavo tolimam 
darbui, dabar turi dirbti 
ant vietos, nes smulkaus ti
po jų mašinos likos išnaikin
tos.

Dabar jau nėra paslaptis, 
kad anglų orlaivija išgelbė
jo anglus iš pavojingo padė
jimo, kuomet Hindenburgas 
su 40 divizijų užpuolė penk
tąją Britanijos armiją, ku
rioj buvo vos tik 14 divizijų.

Vokiečių orlaivija, norė
dama užkariauti orą, turėjo 
panešti milžiniškus nuosto
lius, tuo tarpu anglų žemai 
lakstomos mašinos kulka- 
svaidžiais ir bombomis ata
kavo ir ardė vokiečių susi
nėsimo kelius, reikmenų 
traukinius ir. naujai pasta
tytus geležinkelių centrus, 
sulaikydamos tuo budu vo
kiečių pirmyn ėjimą.

Apskritai, anglų, francu
zų ir amerikonų lakūnai kas 
diena numuša po 40 vokie
čių orlaivių ir daug jų nu- 
šauja žemėn orlaiviams 
šaudyt kanuolės. Net pėsti
ninkai iš karabinų yra ke
liolika orlaivių nuėmę že
mėn.

20-TA VALSTYBĖ AP 
SKELBĖ VOKIETIJAI 

KARĘ
Pietų Amerikos respubli

kos Nikaraguos kongresas 
apskelbė Vokietijai ir jos 
talkininkėms karę.

Beto da Nikaraguos kon
gresas paskelbė solidarumą 
su Suvienytomis Valstijo
mis ir kitomis Amerikos 
valstybėmis, kariaujančio
mis su Vokietija ir Austri
ja, ir įgaliojo prezidentą 
vartoti visas šalies spėkas 
karės reikalams.

Nikaragua yra jau 20-mta 
valstybė, apskelbusi Vokie
tijai karę.

BAISUS PADĖJIMAS 
ČEKIJOJ.

Čekijos miestų majorai 
rašo į ”Neue Freie Presse,” 
kad padėjimas tenai dėl 
maisto stokos esąs labai kri
tiškas. Jau kelios sąvaitės, 
kaip Insbruck ir kiti mies
tai negauna kviečių, kad 
kukuruzinės duonos ir mė
sos porcijos labai sumažin
tos ir kad tankiai net ir tų 
sumažintų porcijų įmonės 
negalį gauti.

Iš laiškų matyt, kad nuo 
sausio iki balandžio mėnesio 
Čekijos miestuose nebuvo 
bulvių, o ligonbučiai buvo 
be pieno ir kiaušinių. Veng
rų kaimiečiai turį maisto 
užtektinai, bet neparduoda, 
kad vokiečiai juo nepasi
naudotų.

True translation filed with the post- 
master at Boston, Mass., on May 
15, 191^, as reouired bv the Act of
October 6, 1917. ‘

RUSIJA BUS DIDELĖ 
ŠAUS.

Jai reikia tiktai sąjunginin
kų pagalbos, sako

Dr. Muriin.
”Jeigu sąjungininkai va

karuose laimės, tai Rusija 
bus didžiausia pasaulyje 
respublika,” pasakė Bosto
no Universiteto preziden
tas, sakydamas Y. M. C. A. 
susirinkime prakalbą Bos
tone.

Jis papasakojo savo klau
sytojams apie tai, ką jis ma
tė Rusijoj, kada tenai kilo 
revoliucija, ir apie neišma
tuotus tos šalies gamtos šal
tinius. ”Kuomet kitos pa
saulio šalįs bus plikos be gi
rių,” sako Muriin, ”tai Ru
sijos miškai bus pirmutinėj 
savo jaunystėj. Gavusi 
nors truputį paramos iš A- 
merikos ir nuo kitų sąjungi
ninkų, Rusija galės statyt 
geležinkelius ir likti viso pa
saulio aruodu.”

RUSIJA PRIĖMĖ NAUJĄ 
VĖLIAVĄ.

-Washington.— Valstybės 
departamentas gavo iš Ru
sijos pranešimą, kad revo
liucinė rusų valdžia priėmė 
naują vėliavą, kuri suside
da iš žodžių: ”Rusų Socia- 
listiška Tarybų Respubli
ka,” kurie išrašyti aukso 
raidėmis ant raudono dug
no. Išskyrus raides, visa vė
liava yra raudona ir bus ne
šiojama kariumenės.

True translation filed with the post- 
master at Boston, Mass., on May 
15, 1918, as reųuired by the Act of 
October 6, 1917.

Reikalauja, kad Rusija 
nusiginkluotų.

VOKIEČIAI NORI PA
VERSTI ŠALĮ VOKIE

TIJOS KOLONIJA.
Žinios iš Maskvos prane

ša, jog- laikraščiai tenai ra
šo, kad vokiečių ambasa
dorius Mirbach Įdavęs 
Liaudies Komisarų Tary
bai ultimatumą, kad iš Rusi
jos butų padaryta tikra Vo
kietijos kolonija.

Ultimatumas reikalaująs, 
kad tuojaus butų išrištas be
laisvių klausimas, kad Ru
sija tuojaus liautųsi ginkla
vus savo Raudonąją Gvar
diją ir kad suorganizuota 
anksčiau kariumene Mask
vos ir kitų didžiosios Rusi
jos miestų užėmimui butų 
tuojaus paleista.

RUSAI ATSIĖMĖ 
ROSTOVĄ.

Rusijos Liaudies Komisa
rų Taryba gavo žinių, kad 
Rostovas prie Dono likos a- 
timtas ir vokiečiai nuvaryti 
30 mylių atgal. Sakoma, 
kad bėgančius vokiečius 
persekija rusų kavalerija.

Vokiečiai buvo paėmę 
Rostovą kelios dienos tani 
atgal.

I True translation filed with the post- 
1 master at Boston, Mass., on May 
, 15, 1918, as reęuired by the Act of 
October 6, 1917.

RUSIJA TAIKOSI SU 
UKRAINA.

Rusijos valdžia praneša, 
kad su Ukraina prasidėjo 
taikos derybos. Mūšiai Vo
ronežo - Kursko - Briansko 
fronte likos pertraukti ir 
pravesta rubežiaus linija.

Tikimasi, sako žinia, kad 
greitu laiku rusų delegacija 
susieis su vokiečių-ukrainie- 
čių delegacija ir pasirašys 
po taika. Tuo tarpu gi vi
suose punktuose rusai pa
statė apsiginimo gvardijas, 
kurios žiūrės, kad Rusijos 
teritorijon neitų ginkluoti 
priešininko būriai.

Toliaus Trockis šitoj ži- 
nij sako, kad daugelis prie
šininko pulkų sulaužė cent- 
ralės vyriausybės įsakymą, 
perėjo Ukrainos sieną ir įsi
veržė Dono Kazokų sritin. 
Žinia sako, kad šitie pulkai 
turės būt nuginkluoti su pa
kalba žiaurios spėkos.

Kad tokius pulkus nuvei
kus, Dono ir Kubanės sritįse 
likos paskelbtas apgulos 
stovis ir atidengtose vietose 
ant rubežiaus pastatyta sar
gyba. Kariumenėj įsakyta 
Įvesti aštrią discipliną ir vi
sas žinias apie Įsakymų pil
dymą kaip lygiai ir apie 
priešininko judėjimą rapor
tuoti vyriausiai karinei ta
rybai.

True translation filed with the post-master at Boston, Mass., on May 
15, 1918, a3 required by the Act of October 6, 1917.

Paskalos apie atgaivinimą 
carizmo, neteisingos.

BOLŠEVIKAI UŽMUŠĖ 
GENEROLĄ RENNEN- 

KAMPFĄ.
Kopenhaga.— Berlyno 

”Lokal Anzeiger” korespon
dentas praneša iš Vienos, 
kad Taganroge, pietų Rusi
joj, bolševikai užmušę gene
rolą Rennenkampfą.

Rusų-japonų karėj gen. 
Rennenkampfas vadovavo 
kazokų divizijai. Paskui jis 
pagarsėjo neužvvdėtinais 
savo darbeliais kaipo Už- 
bai kalio general-gubernato- 
rius. Kilus šitai karei, jam 
pasisekė 1914 metuose įsi
veržti į rytų Prusus, kur 
paskui jį smarkiai supliekė 
Hindenburgas.

1915 metais jis buvo at
statytas, o 1917 metų birže
lio mėnesy buvo laikinosios 
vyriausybės areštuotas už 
priešinimąsį revoliucinei 
valdžiai ir internuotas Pet- 
ro-Povylo tvirtovėj.

NEAPYKANTA PRIEŠ 
VOKIEČIUS VIENIJA 

RUSUS.

FRANCUZAI GIRIA 
AMERIKONŲ 
NARSUMĄ.

Oficialis francuzų prane
šimas apie amerikonų žygį, 
kuriuo jie pasižymėjo 5 ge
gužės drąsiu užpuolimu ties 
Anzervillers, parodo stebė
tiną Amerikos kareivių dva
sios narsumą.

Pranešimas sako, kad a- 
merikonai, kuriems niekad 
nestinga nei drąsos, nei vei- 

, klumo, užsimanė pažiūrėt, 
ką ties jų pozicijom, veikia 
vokiečiai. Apie trečią va
landą 5 gegužės rytą, be ar
tilerijos prirengimo, trįs 
amerikonų patroliai išėjo iš 
Anzervillers kaimo, kuris 
randasi sąjungininkų .lini
jose.

Du patroliai užėmė pozi
cijas iš kairiojo ir dešiniojo 
sparno, o trečias, susidedan
tis iš astuonių vyrų, lieute- 
nantui Cassidv vadovau
jant, užėjo iš užpakalio ir 
užklupo priešakinę vokiečių 
stovyklą.

Patrolis iššovė tik vieną 
šūvį ir užpuolė vokiečius 
apkasų peiliais. Užvirė pa
šėlusi kova; prieš ameriko
nų peilius vokiečiai vartojo 
savo šautuvų kulbes. Mušis 
užsibaigė tuo, kad du vokie
čiai buvo užmušti, o kapra
las sužeistas, kurį kartu su 
trim kitais vokiečiais ameri
konai parsivedė į savo pozi
cijas. Tarp amerikonų nuo
stolių nebuvo.

PURVYNAS TRUKDO 
VOKIEČIUS.

Washington.— Anglijos 
karinė misija sako, kad są
jungininkų pajiegos šiaurės 
Francuzijoj dabar stiprina 
savo pozicijas visu frontu.

”Jeigu nebūtų tikrai ži
noma, kad trumpoj ateityje 
vokiečiai darys Jdtą didelį 
užpuolimą, tai sprendžiant 
iš neskaitlingų dabar susi
rėmimų galima butų many
ti, kad karė vėl apsistojo ant 
senos kovos apkasuose,” 
sako pranešimas. ”Prieši- 
ninko veikimą dabar labai 
trukdo transportacija ir su- 
sinešimas. Negana kad mu
sų ugnis neduoda jam ra
mumo, dabar da užėjo Flan
drijoj didelis lietus ir senojo 
Ypro apielinkėj vokiečiai 
pamatė, ką tai reiškia Flan
drijos purvynas.”

146,661,313 SVARŲ MĖSOS 
SĄJUNGININKAMS Į 

MĖNESI.
Maisto administracija pa

skelbė, kad per balandžio 
mėnsi sąjungininkams iš
siųsta iš Amerikos 49,593,- 
790 svarų jautienos ir 198,- 
067,343 svarų kiaulienos; 
per kovo mėnesi buvo išsiųs
ta 46,399,913 svarų jautie
nos ir 187,555,642 svarų 
kiaulienos.

PIRMĄ GEGUŽĖS AUS
TRIJOJ NIEKAS 

NEDIRBO.
Kopenhagoj gauta žinių, 

kad 1 gegužės Austro-Ven
grijoj sustojo visi darbai. 
Darbininkai ^apvaikščiojo 
tarptautinę savo šventę ir 
reikalavo 8-nių valandų dar
bo dienos.

Kaizerio batas 
prislėgė galutinai 

Finlandiją.
Neužilgo busianti paskelb
ta monarchija su vokiečių 

karalium.
Londono ”Times” gavo iš 

Stokholmo žinių, kurios sa
ko, jog nesą jokios abejonės, 
kad Finliandijoj neužilgo 
bus paskelbta monarchija ir 
kad vokiečių kandidatas, 
kunigaikštis Adolfas Fried- 
richas iš Mecklenburg- 
Schwerino, esąs jau paskir
tas Į karalius.

Po visą šalį prasidėjo re
akcija ir Finliandijos kons
titucija, kuri buvo demo
kratiškiausia visoj Europoj, 
dabar 
ant 
liaus.
kratų veikimas uždraustas 
už rėmimą revoliucijos. Re
akcija persekioja visus, ku
rie tik stovi už demokrati
nės laisvės principus ir bal
suoja už respubliką.

”Times” korespondentas 
priduria, kad Finliandija te-

busianti perdirbta 
autokratiško kurpa- 
Socialistų ir demo-

AMERIKOJ UŽSIMUŠĖ 
JAU 102 ORLAIVIJOS 

MOKINIŲ.
Karės departamentas

Washingtone paskelbė, kad čiaus toli gražu nėra nura- 
iki 24 balandžio Amerikoj minta. Revoliucionieriai 
užsimušė jau 102 orlaivijos nepasiduoda ir daugelyje 
mokiniu. vietų eina atskiri mūšiai.

ANGLAI PAĖMĖ KER- 
KUKĄ.

Turkai Paliko tenai 600 vyrų 
ligoninėj.

Anglų karės vyriausybė 
praneša, kad Anglijos ka- 
riumenė Mezopotamijoj 7 
gegužės užėmė Kerkuko 
miestą, 80 mylių į pietry
čius nuo Mozulo.

Anglai paėmė miestą be 
jokio pasipriešinimo. /Tur
kai pasitraukdami paliko 
600 savo vyrų Kerkuko li- 
gonbuty.

DRAFTO AMŽIUS GALI 
BŪT PAKELTAS IKI 

40 METŲ.
Washington.— Drafto 

viršininkas generolas Crow- 
der pasakė kariniam kon
greso komitetui, jog gali būt 
išleistas įstatymas, kad ka- 
riumenėn ėmimo amžius 
butų pakeltas iki 40 metų.

Nors jokio pasiūlymo ge 
nerolas Crowder nepadarė, 
viepok komiteto nariai pas
kui sakė, kad karės departa
mentas jau daro pienus per
mainoms.

1,227,000 KAREIVIŲ 
DRAFTO ARMIJOJ.

Iš Washingtono praneša
ma, kad iki 8 gegužės sulyg 
priverstinos kareivystės į- 
statymo paimta kariumenėn 
jau 1,227,000 amerikonų. 
Perdėtinis generolas Crow- 
der padavė šitą skaitlinę 
kaipo aplamą nacionalės ar
mijos didumą.

Amsterdame gauta iš O- 
desos žinių, kad vokiečiai 
suėmę buvusio Rusijos <*aro 
motiną, našlę Mariją Feo- 
dorovna. o kartu su ja suė
mę didžiuosius kunigaikš
čius Michailą Michailovičą 
ir Aleksandrą Michailovičą,

FINAF REIKALAUJA, 
KAD RUSAI ATIDUO

TŲ TVIRTOVĘ.
Iš Maskvos pranešama, 

kad finų Baltoji Gvardija 
pareikalavo iš rusų atiduo
ti Finliandijos pakrašty 
fortą, kurį finų darbininkų 
valdžia buvo pavedusi ru
sams ir kuris sudaro dalį 
Kronštato apsaugos. Kronš- 
tato Darb. ir Kareivių Ta
ryba atsisakė reikalavimą 
išpildyti ir pradėjo organi-j . • • • • • • zuoti apsiginimą; jiems va
dovauja Petrogrado komen
dantas gen. švarc.

ŠAUKS VISOS AMERI
KOS DARBININKŲ 

SUVAŽIAVIMĄ.
Preitoj sąvaitėj New Yor

ke buvo darbininkų ir socia
listinių organizacijų konfe
rencija, kuri tęsėsi tris die
nas ir kiekvienoj savo sesi
joj pabrieždama, kad darbi
ninkų klesai reikalinga vi- 
sasvietinė organizacija ir 
vienybė, nutarė šaukti visos 
Amerikos kraštų proleta
riato konferenciją.

SUŽEISTI BEI UŽMUŠTI 
FRANCUZIJOJ LIETU

VIAI.
Tarpe Amerikos kariume

nės nuostolių, paskelbtų pe
reitoj sąvaitėj, randam se
kančių lietuviškų pavar- 

! džiu:
i
i

RUSAI PROTESTUOJA 
PRIEŠ VOKIEČIŲ VER

ŽIMĄSI IR UŽGRIE
BIMĄ LAIVŲ.

Rusų valdžia užprotestavo 
prieš vokiečius dėl įsiverži
mo Kryman, paėmimo Se
vastopolio ir užgriebimo te
nai rusų Juodųjų jūrių lai
vyno.

Protestas nurodo, kad ši
toks pasielgimas laužo Lie
tuvos Brastos sutartį ir kad 
Vokietija visai nedavė ži
nios, kad ji tokį žingsnį ma
no daryti.

KONFISKUOS $300,000,000 
VOKIEČIŲ TURTŲ 

AMERIKOJ.
Washington.— Svetim

taučių turtų globėjas Pai
ru er pranešė kongreso priė
mimų komitetui, kad Suvie
nytose Valstijose yra da 
daugiau kaip $300,000,000 vo 
kiečių turtų paėmimui. Jis 
sako, kad į du ar tris mėne
sius iš viso busią paimta 
tarp $700,000,000 ir $800,- 
000.000 priešininko turtų. 
Apie tris tų gerybių ketvir
tadaliai buvo paimta New- 
Yorke.

Jonas Dzedulionis iš Lo- 
well, Mass., žuvo nelaimėj.

Stanislovas Olsheski (gal 
Olšauskas) iš Princeton, 
Wis., sunkiai sužeistas.

Franas Sikorskis iš St 
Louis, Mo., lengvai sužeis
tas.

ŠĮ panedėli paskelbta:
Jonas Kelonisis West 

Stoughton, Conn., užmuš
tas. Jis žuvo nuo vokiečių 
orlaivio bombos iškrauda
mas amuniciją.

Jonas Dubaiskis iš Cleve* 
lando mirė.

Jonas Kuiniškis iš Brook- 
lyno sunkiai sužeistas.

CHICHAGIEčIAI NUMA- 
LEVO.JO GOETHES STO- 

VILĄ GELTONAI.
Chicagoj, Linkolno Parke 

anais metais buvo pastaty
ta didelė vokiečių poetui 
Goethei stovvla. Da
bar tūliems žmonėms ji pra
dėjo nepatikti ir jie ėmė 
reikalauti, kad šitas pamin
klas butų prašalintas. Parko 
valdyba tečiaus nutarė, kad 
paminklas turi parke stovė
ti. Užtaigi ]>ereitoj sąvai
tėj vieną rytą stovyla buvo 
atrasta numalevota visa 
geltonai. Buvo net grąsini- 
mų. kad ji bus Įversta eže
ran.

Kerenskio pasekėjai eina su 
Sovietais. Trockis reikalau

ja priverstinos ka- 
rcivystės.

Pasiremiant smulkiomis 
žiniomis, kokios ateina iš 
Rusijos per Švediją ir Dani
ją, norvegų spaudoj pie
šiamas dabartinis Rusuos 
padėjimas išrodo taip:

Paskalai apie puolimą 
bolšvikų valdžios ir atgaivi
nimą carizmo yra nepama
tuoti. Jie pasklydo veikiau
sia dėlto, kad dabartinė ta
rybų valdžia iš kairės savo 
pozicijos pradėjo linkti prie 
vidurinio kelio. Trockis 
virto jau visuotinos milita- 
rinės tarnystės šalininku ir 
reikalauja priverstinos ka- 
reivystės visiems darbinin
kams ir kaimiečiams. Visos 
Rusijos tarybų kongreso* 
komitetas Maskvoje su tuo 
sutiko, nors proletariato di
džiuma tam priešinasi.

Trockis dabar yra kalti
namas tokioj pat išdavystėj, 
kokioj jis kaltino Kerenskį. 
Liaudies komisarų valdžia 
dabar yra priversta kovoti 
gatvėse su anarchistais, 
taip kaip Kerenskio valdžia 
kovojo pereitų metų liepos 
mėnesio revoliucijoj su bol
ševikais. Tie anarchistai y- 
ra niekas daugiau, kaip tik 
kairysis bolševikų sparnas.

Šalia organizavimo nau
jos armijos, kitas Rusijos 
stiprėjimo ženklas yra ta
me, kad buvusieji Kerens
kio valdininkai, kurie puo
lus jo administracijai buvo 
atsisakę prie naujos val
džios dirbti, dabar vėl užima 
savo vietas. Tas daug prisi
dėjo prie sutvarkymo daly
kų, ypač pavizdingo išdali
nimo valgomųjų daiktų. Pa
matas šitam bendram dar
bui, kaip rodos, yra auganti 
neapykanta prieš Vokietiją. 
Neapykanta prieš Vokieti
jos priespaudą verčia rusus 
vienytis ir dirbti iš vieno te
nai, kur pirma jie jokiu bu
du negalėjo susitaikyt.

MAISTO SITUACIJA VO
KIETIJOJ KRITIŠKA.
Valstybės departamentas 

Washingtone gavo daugiau 
žinių apie tai, kad maisto 
reikalai Vokietijoj išrodo la
bai prastai.

Reichstago ir Landtago 
maisto komitetai kasdiena 
laiko posėdžius ir svarsto ši
tą klausimą. Sumažinti da
bartines maisto porcijas 
daugiau valdžia jau nedrįs
ta. Maža taipgi esą vilties, 
kad iš Ukrainos galės ateiti 
kokia pagalba, nes ir tenai 
dideliuose miestuose mais
to stinga. Pagalios jeigu ir 
ateitų iš Ukrainos kiek ja
vų, tai visgi porcijos Vokie
tijoj nepadidėsiančios.

PRIPAŽINO NAUJĄ 
FINŲ RESPUBLIKĄ.

Argentina jau pripažino 
naują Finų respubliką.



2 KELEIVIS.
s

APŽVALGA ID
KLERIKALŲ IŠDAVYSTĖ 

IŠĖJO AIKŠTĖN.
Šiomis dienomis būrys lie

tuviškų klerikalų buvo nu
važiavęs į Washingtoną.

Nuvažiavo jie tenai tuo 
tikslu, kad priėjus prie pre
zidento ir pasakius jam, buk 
jie stovį už Ameriką, o ’’pa- 
smerkią” vokiečių valdžią. 
Reiškia, savo juodą išdavys
tę jie norėjo pridengti pa
triotizmo skraiste.

Bet atsitiko netikėti daly
kai.

Washingtone kaukė jiems 
likos nutraukta ir paaiškė
jo visa jų veidmainybė. Wa- 
shingtone jiems likos pakiš
ta po nosia Lietuvos parda
vimo dokumentas, po kuriuo 
yra pasirašęs jų pačių atsto
vas.

Apie tai rašo pats jų orga
nas „Draugas” 103-čiam sa
vo numery. Girdi:

"Dar prieš tai, Šių metų pra
džioje vokiečių valdžia išleido 
į Šveicariją apie desėtką Lie- 
t-.os veikėjų — Lietuvos Ta
rybos narių — kurie drauge su 
Šveicarijos Tarybos nariais nu
tarė kreipties į visų šalių val
džias su tam tikru memorian- 
dumu, reikalaujančiu Lietuvai 
neprigulmybės. Memorandu
mą, gražiai išspausdintą —ga
vo ir Su v. Valstijų valdžia. Bet 
indomu ypač tai, kad memoran
dumo autoriai reikalauja Lie
tuvai konstitucijinės monar
chijos ir nurodo reikalą kvies
ti į Lietuvos karalius koki nors 
svetimos šalies princą. Girdi, 
esą Lietuvoje ir Gedimino 
kraujo ainių, bet jie mažne vi
si esą lenkiškos dvasios, todėl 
į Lietuvos monarchus netinka.”

Reiškia, „šitas gražiai iš
spausdintas memorialas” 
reikalauja Lietuvai vokiško 
kraujo monarcho! Ir po tuo j 
memorialu YRA PASIRA
ŠĘS MŪSIŠKIŲ KLERI-i 
KALŲ ATSTOVAS KUNI-! 
GAS BARTUŠKA!

Šitą juodą išdavystės me-; 
morialą musų klerikalams 
dabar ir pakišo Washingto-i 
ne po nosia. Pakišo jiems jį 
tuomet, kuomet jie nuvažia- 
yę pas prezidentą norėjo

atstovauti Amerikos lietuvius 
(po memorandumu atsiųstu 
Suv. Valstijų valdžiai yra kun. 
V. Bartuškos parašas).”

Reikėjo, žinoma, taip „nu
tarti”, nes kitokio išėjimo 
nebuvo. Bet tas nutarimas 
išdavystės dėmės nuo jų 
kaktos nenuims. Lietuvių vi
suomenė jau žinos kas yra 
Lietuvos laisvės pardavikai.

„KAIRIEJI” KONSERVĄ- 
TORIAI.

Taip „Naujienos” pavadi
no tuos socialistus, kurie 
veik visuomet priešinasi 
naujiems sumanymams. Jos 
sako:

"Tie socialistai, kurie vadina 
save 'kairiaisiais.' yra daž
niausiai žmonės konservaty
vaus protavimo. Jie nepajie- 
gia greitai suprast naują daly
ką ir todėl įsikabinę laikosi to, 
kas sena — senų žodžių, senų 
formulų, senos taktikas.

”Tai nėra tuščias tvirtini
mas, o tiktai išvedimas iš dau
gybės visiems žinomų faktų. 
Imkite kad ir mūsiškius 'kai 
riuosius.’ Atmenate, kiek var
go buvo intikinti juos, kad LSS'. 
turi dėtis prie Socialistų Parti
jos? Jie priešinosi tam žings
niui, kiek drūti.

"Jie sakė, kad prisidėjimas 
prie Socialistų Partijos esąs 
nereikalingas daiktas. Kam gir
di, dėtis prie jos, kad sąjungie- 
čiai ir be to yra socialistinės or
ganizacijos nariai! Sąjungos 
principai tokie-pat, kaip Soc 
Partijos; ji dirba tą pati darbą, 
kokį ji dirbtų įstojus į Parti
ją. Tai kam stot į ją, kam da
ryt tokį žingsnį, kuris tiktai 
apsunkins sąjungiečius dides
nėmis mokestimis, neduoda
mos jiems už tai jokio atlygini- 

’ mo?”

i Ir „Naujienos” prirodo. 
,jog daugiausia šitam suma- 
‘nymui tuomet priešinosi dd. 
i Stilsonas, Šukys, Vidikas. 
į Hermanas ir kiti, kurie 
baugiausia yra pasižymėję 
i savo „kairumu.”
! Savo laiku Kapsukas bu
vęs taip pat priešingas pri
sidėjimui Lietuvos SociaJ- 
Demokratų Partijos prie 

pasisakyt esą šios šalies Rusijos Social-demokratų 
„patriotai” ir „pasmerkią” į Darbininkų.
kaizerio politiką. į Bet susivienijimo prieši-

Tai buvo musu klerika- ninkai likos apgalėti ir par- 
lams toks antausis, kokio jie,tijos susivienijo. Musų ”kai- 
niekados nesitikėjo. Jie ma- rieji” prie to jau priprato ii 
nė, kad valdžia apie mur-( jeigu šiandien kas pasakytų, 
zina jų politiką nieko neži-jkad tas susivienijimas nerei- 
nanti. Jiems rodėsi, kad jie;kalingas, tai jie pirmutiniai 
viena ranka rems velniškus| pavadintų jį „socialpatrio 
kaizerio pienus, o kita ran-; tu, „„oportunistu” ir „darbi- 
ka paduos prezidentui „pro- ninku spėkų skaldytoju.” 
testą” prieš kaizerį — ir jų į Taip buvo ir su L. D. L. D., 
i-nirlmriini’kū hnc nrid pn crtil Vada dvcr PnicpiL-n hiivn

True translation filed with the post- 
master at Boston, Mass, on May 
15. 191.8, ♦ as reųuired by the Act of 
October 6, 1917.

ORO PAČTA.
Pačtos departamentas 

paskelbė, kad šitoj seredoj 
pradės jau veikti tarp Wa- 
shingtono ir New Yorko oro 
pačta. Kol-kas, žinoma, bus 
tai tik bandymas, kurio 
praktiška vertė turi būt da 
prirodyta. Tečiaus pati to
kia pradžia jau daug žada 
ateičiai.

Nulėkti orlaiviu iš New- 
Yorko į Washingtoną ima 
apie 3 valandas laiko, šita 
kelionė bus atliekama sykį į 
dieną į kiekvieną pusę. Mo
kestis už laiškus ir siunti
nius nustatyta 24- centai 
kiekvienai uncijai (už laiš
kus . siunčiamus paprasta 
krasa dabar mokama 3c. 
uncijai). Siuntinys neturi 
būt didesnis, kaip 30 ketur
kampių colių.

NEDUODA MAURERUI 
PASPORTO KONFEREN

CIJOM.
Valstybės departamentas 

Washingtone atsisakė duoti 
■James Maurerui pasportą 
Anglijon į tarptautinę są
jungininkų darbininkų kon
ferenciją, kur jis buvo iš
rinktas atstovu nuo Ameri
kos darbininkų ir socialistų 
judėjimo.

POPIEŽIUS PRIPAŽIN- 
SI4S LENKIJA PO 

VOKIETIJĄ.
Roma.— Popiežiaus sek

retorius čionai paskelbė, 
<ad Vatikanas ketina pripa
žinti Lenkiją po Vokietija ir 
siunčia Lenkijon kun. Tatti 
kaipo apaštališką savo dele
gatą.

Socializmas yra ekonomi
jos mokslas, remiantisis e- 
<onominio plėtojimosi sąly
gomis ir vedantis šiandieni
ni visuomenės surėdymą 
link tobulumo formos.

Nauji Raštai

VILIONE
Vienų vienas sėdžiu ant ežero-kranto, 
Vėpsodams kaip vilnys krutinėm’s bes’tranko 
Ir putų kristalai žiburėliais žaidžia...

Gi vilnys graudingus dainos balsus skleidžia, 
Taip švelniai ir tęsliai, lyg piemens dūdelė; 
Klausaus užžavėtas; plaukianti dainelė 
Užkalba j kerą pasaulį svajonės...

Jau mintys, pagautos miražais vilionės, 
Paskui mūzų Psychą židrynan nuskrido; 
Ji, kaip rojaus rožė, židryne pražydo 
Ir kvapų balzamais dangų apsvaigina, 
Aš bėgu, vejuosi, ji moja, masina, 
Jau ežero krantas miglynuose dingsta, 
Aš bėgu, nors vilnys po kojų man linksta; 
Varomas ilgesio ir liepsnų geidimo, 
Bėgu vandenynais, kad apsireiškimo 
Šviesybėn panėrus, bet ji — o svajonė! 
Nuošaipa viliojant taip meilia, malone, 
Kad džiaugsmais man sielą tirpina krūtinėj, 
Vis atstui tik šviečia beribėj mėlynėj. 
Rūbuose iš ruko, kaip angelai dėvi, 
Ji šviesa skaistybės spinduliuose žėri, 
Be žingsnio, kaip saulė, tolyn, tolyn slenka, 
Kad klumpu, paduoda pagelbingą ranką, 
Bet vos pasikėliau, ji jau atstui šviečia, 
Vėl šaipam’s vilioja ir maloniai kviečia.

O nebėgk nuo manęs! Sustok šposingoji! 
Nevargink vilionėm’s, nepavijamoji. 
Sustok ir palieskie pirštais man krutinę; 
Paliečius patirsi ten širdies kankynę, 
Kaip sopulio angys širdin, kuri myli, 
Smaigsto savo aštrų ir nuodingą gylį...

Beširde! tu skausmą palaikai už niekį!
Sielvartų nepaisai, siekiančiam palieki 
Napasiektiniausį jo sielos troškimą,

- Neapkantą, meilę, mirtį ir kylimą, ”
O pati vis bėgi berybėms židryno:
Neriesi bedugnėn paslapčių miglvno!
Su tavim ir mintys miglynan panėrė,
Paliko tik sapno vaizdelį sutverę,
Idant neužmiršti to apsivylimo
Ir neišgesinti krūtinėj troškimo,
Kurs sielą kankina ir džiaugsmus atskleidžia, 
Kurs į audras veda ir mirti neleidžia. J. B. S.

Prisikėlė iš numirusiu

■ True translation filed with the post-master at Boston, Mass., on May 
, 15, 1918, as reųuired by the Act ofOctober 6, 1917.

AUSTRIJOJE VERDA 
REVOLIUCIJA.

strijos Šveicarijon, ir jis daw- • j • y «•••• . • OV1AJVO 0 V Clvul i IU11, II 1*0 vid

Lietuvoj, Latvijoj ir Estoni* (Jaugiau suteikia informaci
joj taipgi einą stiprus jude- •„ aoie kas dabar deda.

veidmainybė bus pridengta. 
Jie niekados nesitikėjo, kad 
prezidentas turi savo ran
kose dokumentus, kurie pa
rodo, jog jų surinktomis au
komis nusiųstas atstovas A- 
merikos lietuvių vardu rei
kalauja Lietuvai vokiško ka
raliaus.

Ką gi klerikalai atsakė, 
kada jiems parodyta, jog sa
vo pinigais ir per savo atsto
vą jie remia Prūsijos junke
rių užgriebimo pienus?

Jie turėjo kaip nors teisin
tis. O kad pasiteisinus, jie, 
žinoma, turėjo išsižadėti sa
vo atstovo kun. Bartuškos ir 
pasakyti, kad jie priešingi 
vokiečių valdžiai. Taip jie 
ir padarė. „Draugas” sako:

"Nutarta dėti visas pastan
gas išliuosavimui Lietuvos iš 
po vokiečių jungo. Nutarta už
protestuoti prieš padarytą su 
vokiečiais sutartį ir prieš švei- 
cariečių pasielgimą (reikalau
jant karaliaus svetimo krau
jo), Nutarta organizuoti dide
lį judėjimą už ncprigulmingą 
ir demokratišką Lietuvą, pada
rant Ameriką to judėjimo ceB- 
tru. Nutarta atimti ingaliojimą 
nuo kun. Dr. V. Bartuškos —

kada drg. Pruseika buvo 
pradėjęs ją organizuoti. Mu
sų „kairieji” ir prieš ją ėjo 
piestu. Bet jeigu dabar kas 
pasakytų, kad ta organiza
cija negera, tai tie žmonės 
pirmutiniai jį pasmerktų.

Musų kairieji priešinosi ir 
Brooklyno seimui, bet po to 
seimo jie labai džiaugėsi, 
kad socialistai jame dalyva
vo.

Dabar jie priešingi „priva- 
tiškiems laikraščiams” ir 
Liet. Darb. Tarybai. „Nau
jienos” sako:

"Didžiuma 'kairiųjų’ dar iki 
šiol nenuvokia, kokią milžiniš
ką reikšmę socialistų judėji
mui turi tokie laikraščiai, kaip 
'Naujienos,’ 'Keleivis' arba 
'laisvė.' Visai nesenai jie skel
bė tokią teoriją, kad tie laikraš
čiai tai esą pragaištis socializ
mui. Tik paskutiniu laiku jų 
mintįs ėmė staigiai mainytis. 
Dabar jau matome, kaip dau
gelis 'kairiausiųjų’ Sąjungos 
kuopų perka 'Laisvės* Šerus ir, 
nežiūrint jos ’privatinumo’,ima 
panaudoti ją kaipo organą.”

Nėra abejonės, kad neuž
ilgo jie ir L. D. Tarybai pri
tars/

Karolius Marksas, jo gy
venimo ir mokslo charckte- 
ristika, parašė L. Pruseika. 
išleido "Laisvė,” Brooklyn, 
N. Y. Knyga turi 246 pusla
pių, gražiai atspausdinta ir 
kainuoja $1.00 (apdaryta 
$1.50). Apie Marksą „Ke
leivyje’’ buvo jau rašyta; 
bet tai buvo tik trumpa jo 
biografija; kas nori daugiau 
apie tą mokslo milžiną žino
si, tam patariam įsigyti ir 
perskaityt šitą knygą. Kiek
vienas socialistas turėtų ži
noti, kas buvo Marksas ir ką 
jis davė darbininkų klesai.

„Kanklės,” mėnesinis mu
zikos leidinys, išėjo už šešis 
mėnesius: gegužės, birželio, 
liepos, rugpiučio, rugsėjo ir 
spalių.

Gegužės numery telpa 
"Neverkit pas kapą...,’’ bal
sui solo, maišytam kvarte
tui ir pianui. Kaina 50 centų.

Birželio numery telpa 
„Vai, verčia — laužo...,” bai
sui (augštam) ir pianui. 
Kaina 50c.

Liepos numery telpa „Oi 
rūta, rūtele!” (daina be žo
džių, No. 1), smuiką solo ir 
pianas. Kaina 50c.

Rugpiučio numery telpa 
„Kur tas šaltinis?,’’ žemam 
balsui ir pianui, ir „Prirodi- 
no seni žmonės,’’ vidutiniam 
balsui ir pianui. Kaina 75c.

Rugsėjo numery telpa du 
duetai: „Mielaširdvstė” ir 
„Spragilų dainelė.’’ Kaina 
80 centų.

Spalių numery telpa ”Pa- 
saka*” (dramatiška daina), 
balsui (augštam) ir pianui. 
Kaina 80c.

Visi numeriai M. Petraus
ko kompozicijos, išleisti Lie
tuvių Muzikos Konservato
rijos, 769 Broadway, South 
Boston, Mass.

Po keturių mėnesių snau
dulio pradeda atsigaivelioti 
ir klerikališka „Moterų 
Dirva.”

Papuolė man Į rankas nu
meris 12-tas už gruodžio 
mėnesi pereitų metų, bet 
išėjęs tik pirma kelių sąvai- 
vaičių. To numerio išvaizda 
sunykusi, išblyškusi kaip po 
sunkios ligos; be to gyvu
mo, kuris charekterizavo ją 
prie pirmosios redaktorės.

Pavarčiau, pasklaidžiau 
puslapius ir su mikroskopu 
žmogus neįsižiurėtum, kad 
bent ko ten naudingo sura
dus moterims!

Musų klerikalai mėgsta 
girties savo apšviestunijos 
apstumu, bet jų visiškas 
bankrutas tuo atžvilgiu pa
sirodo kad ir šiame „Mot. 
Dirvos” numeryje. Pasi
traukus pirmajai redakto
rei (mat ji buvo per tole
rantiška, per plačių pažiū
rų, kad sutikus su siaura
pročiais klerikalais), davat
kų ir kunigėlių iieškota per 
keturius mėnesius, kad kas 
jos vietą galėtų užimti. Te
čiaus, dyvų dyvai, iš tiek 
„apšviestunijos” nesirado

j imas prieš teutonus.
Stokholmo laikraštis ”Po- 

litiken” išspausdino pasi
kalbėjimą su žmogum, „ku
ris užima svarbią vietą ir 
važinėjosi po Čentralinių 
Valstybių žemes, kur jis bu
vo susitikęs Įvairių profesi
jų ir visokių klesų jwiitiškų 
partijų daug įtekmingų 
žmonių, tų tarpe nemaža ru
sų, lietuvių, ukrainiečių, 
lenkų, rumunų, čekų ir ven
grų.”

Pasikalbėjime šitas as
muo piešia labai tamsų Aus
trijos padėjimo vaizdą. Jis 
sako, kad Austrija randasi 
labai sunkiose sąlygose. Vi
sur viešpataująs badas ir 
žmonių neramumas toks di
delis, kokio da niekad nesą 
buvę.

„Įvairios tautos žiuri vie
na Į kitą kaip alkani vilkai,” 
jis sako. „Čekai susivieniję 
stovi už Čekii respubliką ir 
nori nuo Austrijos atsimesti. 
Net pietų slavai atvirai sto
ja prieš Hapsburgus. Lenkai 
kovoja už suvienijimą kon
gresinės Lenkijos. Visos tris 
šitos tautos kvėpuoja revo
liucijos dvasia ir trokšta, 
kad teutonai butų šitoj ka
rėj sumušti. 'Lai gyvuoja 
Wilsonas’ likos jau plačiau 
vartojamas obalsis.

"Politiška kova Austrijoj 
darosi kas kartas vis aštrės-vėmis, svyklomis ir kitokiais 
nė ir valdžia bijosi sušaukti 
parliamentą. Taip pat pai
nus padėjimas yra ir Veng
rijoj. Grovas Tisza veikia iš 
pasalų ir bando vėl paimti 
Austriją i savo rankas. Tas 
labai erzina čekus ir daro" 
rūpesčių karaliui. Balsavi
mo klausimo išrišti negali
ma, nes madžiarai daro 
kliūčių, kurios apsireiškia 
darbininkų streikais ir sa
botažais.

„Vengrija, kuri turi .už
tektinai maisto, boikotuoja 
badaujančią Austriją. Iš U- 
krainos negaunama veik 
nieko, nes bolševikai pasi
traukdami viską sudegino, 
o jei kiek maisto ir ateina, 
tai tas eina į Čekiją, kad tuo- 
ni gesinus tenai revoliuci
jos liepsną. Vokiečių pro
vincijos kelia dėl to protes
tus ir sako, kad badas naiki
na jų lojalumą.”

Darbininkų bruzdėjimas 
esąs labai grėsmingas, o y- 
pač Vienoje ir Pragoję. So
cialistai greitai linkstą prie 
cimervaldizmo ir greitu lai
ku cimervaldininkai busią 
didžiumoj. Čieli Austrijos 
pavaldinių regimentai. ypa
tingai čekų, kariaują Ukrai
noj prieš vokiečius.

Serbija, kuri po Austrijos 
valdžia buvo pradėjus jau 
keltis iš griuvėsių, dabar pa
teko po vokiečių valdžia ir 
tenai taip-pat revoliucijos 
laukiama. Austro-Vengrija 
yra tiesiog Vokietijos paver
gta ir labai neapkenčiama.

Bet Vokietijoj padėjimas 
esąs visai kitoks, sako šitas 
keliauninkas. Maisto situa
cija esanti geresnė negu per
nai ir abelnai esą manoma, 
kad pergalė yra užtikrinta. 
Tokios nuomonės esanti 
net darbininkų klesa. Te
čiaus. Ukraina bu ve didelis 
apsivilimas; vokiečiams 
taipgi labai priešinga esanti 
Lietuva ir Latvija, išskyrus 
tiktai didelius dvarininkus.

Lenkija neturi ko valgyt 
ir tenai taipgi didelis judėji
mas eina prieš vokiečius, 
nors netoks didelis, kaip 
Lietuvoj ir Ukrainoj.

i

si už storos uždangos Aust
rijoj.

„Aš asmeniškai turėjau 
su revoliucinėmis organiza
cijomis reikalų ir galiu pa
sakyti, kad Austrijoj dabar 
viešpatauja revoliucijos dva
sia,” pasakęs jisai.

„Bet kodėl gi ta revoliuci
ja tenai nekįla?” paklausė 
korespondentas.

„Dėl dviejų priežasčių,” 
atsakė žmogus. „Viena, te
nai nėra tikrai pasiryžusių 
ir drąsių vadovų ir alkanos 
minios neturi kaip susior
ganizuoti. Antra, žmonės 
labai bijosi, kad vokiečiai jų 
paskui nenubaustų, (jeigu 
Ludendorfui pasisektų va
karuose karę laimėti. Taika 
su Ukraina išblaškė tūlam 
laikui visus revoliucijos pie
nus, nes tikėtasi gauti mais
to; bet dabar vėl pasirodo, 
kad šita taika negali pripil
dyt alkanų austrų pilvų, nes 
didesnę dalį duonos iš U- 
krainos pavagia Vokietija.

„Austrijos žmonės dabar 
badauja; jie gyvena ant duo
nos kortų, kurios leidžia 
gauti po tiek ir tiek gramų 
ant dienos, bet istikrųjų jie 
gauna duonos tik syki i dvi 
sąvaitės, ir prie to da šita 
duona kukuruzinė. -Jie pa
laiko šiaip-taip gyvybę bul-

galais. Kaimiečiai kartas 
nuo karto paplauna taipgi 
koki paukštį ar paršą ir pa
sidalija tarp savęs, bet vis
gi pavalgyt jie negali ir to
dėl po visą Austriją platina
si bado liga. Pats Vienos 
miestas randasi ant bado 
krašto ir kiek turi, tiek su
valgo. Užtektų dviejų-tri
jų dienii geležinkelio strei
ko, kad miestas paliktų be 
maisto.

„Nėra tokios katastrofos, 
kurios valdžia taip bijotųsi, 
kaip geležinkelio streiko. 
Kad šitas streikas nekiltų, 
likos papirkti agentai, kurie 
platina tarp darbininkii ži
nias, buk palei visas didžiau
sias gatves ant namu, stogų 
likos sustatyti kulkasvai- 
džiai ir streikieriai busią 
šaudomi.

„Vokiečiai čia vartoja ir 
kitokių Berlyno priemonių 
mokinimui paklusnumo. Pa- 
vvzdžiui, tris mėnesiai at- 
gal jie papirko darbininkų 
laikraščio ’Arbeiter Zeitung’ 
valdybą ir tas laikraštis tuo
jaus pradėjo atkalbinėti 
darbininkus nuo veikimo. 
Socialistų partija ir čekai, 
geriausia organizuotos Aus
trijoj grupės prieš vokie
čius, net nusigando susekę 
savo tarpe vokiečių papirk
tus išdavikus.

„Kas dėl pietų slavų, tai 
Suvienytų Valstijų ir kitų 
sąjungininkų užimta nauja 
pozicija, nors perdaug už
vilkta, vis dėlto pradeda jau 
nešti vaisius. Austrijos 
fronte tarp slavų kareivių 
jau pradėta pašnabždomis 
kalbėti, kad sąjungininkai ’ 
pripažįsta pietų slavams ne- 
prigulmvbę.

„Visi šitie žmonės, kaip ir 
miestų darbininkai, nors 
sumušti iki paklusnumo, te
čiaus kelia galvą ir bailiomis 
akimis žiuri į didijį mūšį va
karuose. Jeigu vokiečiai te
nai nelaimės, ir nelaimės 
greitai, tai Austrijoj atsi
tiks didelių dalykų.

„Antrasai Verdunas, vis- 
tiek ką jis nereikštų Vokieti
jai, Austrijai jis reikš revo
liuciją. ledas Austrijoj pra
deda jau trukti ir bile valan
da gali pradėt eiti lytis.”

Neužtenka, kad „Mot. D.” 
užpildyta beveik vien iškar
poms iš kitų laikraščių, kad 
nieko joj nėra naujo, origi- 
nalio, bet ir tas kas yra— 
apart sąjungos oficialių 
pranešimų—pagaminta vien 
vyrų.

Vienas žymus faktas me- 
tantisis į akis, tai tas, kad 
šiame ’’M. D.” numeryje ne
pasirodo nei viena iš senųjų 
įžymiųjų sandarbininkių.

Nei stabu tad, kad iš žur
nalo ir išėjo tik karikatūra.

Iš šio numerio taip-pat 
prašalinta žymus faktorius 
buvusio ”M. D.” populiariš- 
kumo—tai "šeimininkių sky 
rius.” Jo vieta užpildyta ka
reiviškais paveikslais. Pa
galios kas dvvo, kad šeimi
ninkių skyriaus nėra? Juk 
kunigėlis redaktorius netu- 

!ri supratimo apie puodus 
j ir virtuvę, o neturint nuo
savos gaspadinėlės, kas pa- 
galbės jam tą skyrių vesti?

Sutvarkymas raštų ir-gi 
negeresnis. Ot taip sau su
mesta, sulipdyta, bi tik nu
metus nuo akių.

Tarą) kitų klaidų ir keis
tenybių, kurių „M. D.’’ esa
ma apsčiai, pasirodo ir 
„Nastutės” — sąjungos pir
mininkės prasilavir.imo re
zultatas—nukalime naujo 
termino, būtent „ineliogdų,” 
kurio moksliškąją vertę tur
būt vien Nastutė ir težino. 
Antra keistybė jau paties 
redaktoriaus pateikta. Ant 

,18-to puslapio „kritikuoda
mas” „Šeimyna, seniau, da
bar ir ateityje,” tarp kitko 
rašo — „Toliaus autorius 
prasižengė prieš daug tikrų 
neužginčijamų faktų. Jis 
randa šliubą tik devintam 
šimtmetyje įvestą. Kunigi) 
bepatystė galutinai esą tik 
įvesta 1074 m.”

Jei ir toliau išeidinės to- 
ikia „M. D.,’’kaipšis „sam- 
! pelis”—netrukus prisieis
j davatkėlėms nešti ant pa- 
zvanų už savo organo dūše
lę. Resurgam.

i

i

i

į 

i

nei vienos moteries, kuri su
gebėtų užimti tuščią vietą. < 

Galų gale, prisiėjo sodinti 
vyrą, kunigą Pr. Juškaitį į 
redaktorės kėdę. O kad 
naujoji redaktorė—atsipra
šau—redaktorius, tėra tiek 
tinkamas užimti naują vie
tą, kiek višta plaukt, paro
do „Mot. D.” 12-tas nume- 
ris#

Abelna išvaizda „M. D.,” 
kaip jau minėjau, išblyšku
si, baili, neapčiuopianti sa
vo pamatų.

Tas bailumo siūlas taip ir 
vejasi nuo pirmo iki pasku
tinio puslapio. Seniau kleri
kalai šiepdavosi, kad vyrai 
kartas nuo karto parašinė- 
ja į „Moterų Balsą,” (nors 
ir jų pačių nebuvo liuosas 
nuo to), tečiaus, anot patar
lės — „nespiauk į vandenį..’’ 
Taip išėjo ir su gudriaisiais 
klerikalais.

1

London „Daily Mail” ko
respondentas sakosi turėjęs 
pasikalbėjimą su žmogum, 
kuris* tik-ką sugrįžęs iš Au-
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© AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS
BOGKLYN, N. Y. Į navo solo vieną dainelę, o|

lamavo. Trečias iš eilės kal
bėjo d. M. Motejaitis apie 
Karaliaus Markso gyvenimą 
ir jo nuveiktus žmonijai dar-, 
bus. Jo prakalba padarė gi
lų įspūdį. Taipgi puikų įs
pūdį padarė ir d. M. Baltru
šaitienės deklamacija, nes 
jMiblika ją net kelis kartus 
iššaukė ant pagrindų. Drgs. 
A. Martinaitis gana gerai 
sulošė monologą. Vienu žo
džiu, programas buvo įvai
rus Ir publikąužganėdino.

Publikos tečiaus susirin
ko nedaug.

Gegužės 4 d. buvo tarp
tautinis apvaikščiojimas 
Karoliaus Markso gimimo 
dienos šimtmetinio jubilė
jaus, parengtas vietos soci
alistų organizacijų centrali- 
nio komiteto. Programas 
buvo įvairus ir labai įspū
dingas.

Aukų tame susirinkime 
Socialistų Partijos rinkimų 
kovai surinkta $52.75.

Apvaikčiojime norėjo da
lyvauti ir LSS. 51 kuopos 
choras, tik šitam prakilniam 
jo norui pakenkė tūlas gai
valas. Chorui susirinkus re
peticijas daryti, tas gaiva
las atėjo girtas, pradėjo ka
binėtis prie dainininkų. 
Pareikalavus iš jo, idant 
prasišalintų, jis pradėjo ge- 
sint žiburius. Prisiėjo ap- 
svaigėlį iš svetainės išvesti. 
Ant ryt tasai sutvėrimas nu
ėjęs policijon apskundė S. 
Jonaitį ir K. Jakimavičių, 
buk jie laike socialistų mi
tingo prieš valdžią užpuolė 
jį ir sumušė.

Datnorins.

K. Markso jubilėjaus ap- jp-lė M. Apocenkiutė padek-
vaikščiojimas.

Gegužės 6 d. Čionai buvo 
LSS. 19 kuopos surengta® 
Karaliaus Markso gimimo 
dienos šimtmetinio jubilė
jaus apvaikščiojimas. Kal
bėtojais buvo d. J. Stasiule
vičius, LSS. centro sekreto
rius, ir „Naujienų” redak
torius, d. P. Grigaitis. Pir- 
rnasai nurodinėjo dabartinį 
sunkų darbininkų kiesos pa
dėjimą ir kaip Karolius 
Marksas yra nušvietęs kelią 
darbininkams išsiliuosuoti. 
Grigaitis gi kalbėjo apie 
dvi valandas, išdėstydamas 
smulkmeniškai Markso bio
grafiją ir marksizmo teori
ją. Kalbėtojas savo kalba 
taip užinteresavo klausyto
jus, kad ir pabaigus jam 
niekas nenorėjo skirstytis, 
bet laukė, rodos, kad da ką 
nors išgirsti apie tuos išaiš
kintus prakilnius budus, 
kaip darbininkai iš savo 
vergijos gali išsiliuosuoti 
Tokių prakalbų geistina ir 
daugiau išgirsti.

Tarpe musų draugų soli
darumas vis pamažu tvir
tėja. Musų „kairieji” drau
gai pradeda būti nuosekles
niais ir rimtesniais, tai irniais ir rimtesniais, tai 
nesutikimas nyksta.

Vyčiai kviečia mus į 
diskusijas.

Kad senas pasaulis griū
va, tai prirodo ir tas apsi
reiškimas, jog musų brošt- 
vininkai, Šv. Juozapo sąjun
gos vietinė kuopa, laišku už
kvietė 19 kuopą į diskusijas: 
Diskusijoms paskiria temą: 
„Socialistai ir Lietuvos lais
vė.” Socialistai išrinko ko
misiją galutinam šitų disku
sijų surengimui. Komisijai 
pavesta, kad reikalautų iš 
kvietėjų surengimo debatų, 
o ne diskusijų. Mat vyčiai 
socialistams leidžia turėti 
tris diskusantus, o kiek jų 
bus iš klerikalų pusės — tai 
jau jų dalykas. Taipgi vietą 
skiria po bažnyčia, kur gali 
sutilpti ne daugiau penkių 
desėtkų žmonių. Socialistai 
gi reikalauja, kad debatams 
butų paimta kuodidžiausia 
svetainė, kad galima butų 
kuodžiausiam žmonių skait
liui faktais prirodvt, kas už 
Lietuvos laisvę kovojo, ko
voja ir kovos pakol tos lais
vės pilnai jai neiškovos, o 
kas tik veidmainiauja ir gi
riasi savo kovojimu.

Taigi vyčiai padąrė gerą 
žingsnį, pakviesdami socia
listus tatai prirodyt, tik te
gul nenusigąsta ir nepabėga 
savo žodį sulaužę.

Seiniškis.
Nuo Redakcijos: Eiti so

cialistams į debatus su pa
prastais vyčiais butų perže- 
ma. Jeigu jie nori su socia
listais debatų, tai tegul pa
stato iš savo pusės kokį-nors 
kunigą — autoritetą.

PITTSBURGH, PA. 
šis bei tas iš musų kultūri

nio veikimo.
Balandžio 27 d. LMPS. 

vietinės kuopos parengtas 
gražus vakarėlis, kurio pro
gramas susidėjo iš vaidini
mo, dainų ir deklamacijų. 
Atvaidinta drama „Karės 
Nuotakos” ir komedija 
„Jaunystės karštis.” Veika
lai abudu atvaidinta gerai ir 
padare publikoj gerų įspū
džių. Aido choras, vedamas 
J. Žurono, maloniai sudai
navo kelias daineles.

Nors vakaras kultūros 
žvilgsniu buvo vertingas ir 
gražus, tečiaus visgi gaila 
kad publikos susirinko, kai
po į tokį parengimą, perma- 
žai. Matomai musų publika 
jau perdaug apsiprato su 
panašiais parengimais ir ne- 
apkainuoja jų vertes.

Gegužės 4 d. buvo Aido 
choro parengtas koncertas. 
Programas susidėjo iš dai
nų, muzikos ir vaidinimų. 
Vaidinta komedija „Gudri 
našlė.” Sulošta labai gerai 
ir publika turėjo smagaus 
juoko iki sočiai. Aido cho
ras sudainavo daug gražių 
dainelių. Dainos buvo per
pintos muzika ir duetais. 
Sudainuota keli šmoteliai 
(duetai) iš operų. Aido 
choras, matyt, buvo gerai 
prisirengęs prie koncerto, 
dėlto ir koncertas buvo įs 
pudingas.

Publikos šiuo kartu susi
rinko daug ir visi išsinešė 
puikių įspūdžių.

Gegužės 18 d. tas pats Ai
do choras turės savo gražų 
koncertą McKees Roeks’e. 
Bus atvardiata komedija 
”0. S. S.”

Taip tai pittsburgiečiai 
kultūros ir dailės srity dar
buojasi. Dailės mylėtojas.

BR1DGĖPORT, CONN, 
K. Markso jubilėjaus ap

vaikščiojimas.
Nedėlioję, 5-tą dieną ge 

gūžės LSS. 41 kp. surengė 
draugišką vakarienę, pami
nėjimui K. Markso 100 metu 

i sukaktu
vių. Minėtoje vakarienėje

MONTEILO, MASS. 
Prakalbos.

Gegužės 12 d. L. T. N. 
Draugovė surengė prakal
bas.^ Kalbėjo d. Ambrozai
tis iš So. Bostono. Pirmiau
sia kalbėtojas aiškino reika
lingumą prigulėti prie Tau
tiško namo ir kokią svarbą 
turi riešas bendras namas, ___________
lavinimosi ir kultūros žvilg- gimimo dienos 
sniu. vių. Minėtoje ________

Antroj daly savo kalbos d. dalyvavo 50 ypatų. Draugai 
Ambrozaitis kalbėjo apie susirinkę išreiškė savo min- 
Karolių Marksą, aiškinda- f*. ___ w_____
mas, kokį svarbų darbą K. laikus ir kartu apie*Karolio 
Marksas atliko žmonijos is- Markso darbus ir jo gady- 
torijoj, išaiškinęs savo raš- nę. Drg. M. Adomonis pasa
tuose, kaip žmonija turi vai- kė trumpą prakalbėlę apie 
dytis, kad jos darbo vaisiai K. Marksą ir jo darbus, taip- 
neštu naudą pačiai žmonijai, gi ir visi kiti iš eilės Šį bei 
Baigė kalbėti apie Rusijos tą pasakė, kaip ve: eiles, mo- 
nuotikius. . _

Žmonių buvo pusėtinai su- , - - ,
sirinkę. Aukų padengimui, ku0P°s 7 nauji nariai.

tis apie, savo pergyventus

nologus ir tt. Tuom pačiu 
kartu prisirašė prie vietinės

lėšų surinkta virš 7 dSeriųJ Besikalbant apie visokius 
TJvJzi ____ __ • • * lrlalvkll« lignito ivPrie Tautiško namo prisira
šė, rodos, keli nauji nariai.

H. K. Mažiukas.

GRANO RAPIDS, MICH. 
šių metą Pirmosios Gegu
žės Šventes apvaikščioji mas.

Negalint kitaip apvaikš
čioti tarptautinę darbinin
kų šventę Pirmąją Gegužės, 
LSS.Z 51 kuopa apvaikščiojo 
prakalbų parengimu.

Drgas Ig. Balis, atidary
damas susirinkimą, paaiški
no publikai jo tikslą ir kodėl 
vist] šalių darbininkai ap- 
vaikščioja gegužės 1 dieną. 
Draugas K. Jakimavičia 
plačiau paaiškino tarptauti
nės darbininkų šventės Pir
mosios Gegužės istoriją ir 
bos šventės reiškimą žmoni
jai. Po jo prakalbai d. M. 
P-aršiauskienė padeklama- 
w> eiles. Drgas V. Juškaitis 
kalbėjo temoje 'Kapitaliz
mas atgyveno savo dienas.” 
P-lė A. Adomaičiutė sudai-

PEABODY, MASS.
Lietuvos Sūnų ir Dukte

rų Draugystė parengė ba
lių su teatro. Statė scenoje 
*O. S. S.” Sulošė So. Bosto

no LSS. 60 kuopos nariai: 
Titus Greviskis, Stasė Fede- 
ravičiutė, Mikoias J. Šileika, 
Ona Žvingiliutė, F. N. Ra
manauskas ir Vincas Gegu
žis. Visi lošė gerai.

Kadangi pirmu

- . . dalykus paliesta ir Sąjun
gos Centras. Kadangi rei
kalinga pagalba, parinkta 
aukų vedimui bylos; Surink
ta 17.00 dolerių. ;

Po vakarienei tęsėsi drau
giški pasikalbėjimai ir žais
mės iki vėlam laikui. Visi iš
siskirstė užganėdinti.

Prakalbos.
Gegužės 10 d. LDLD.- 63 

kuopa ^surengė prakalbas, 
kad supažindinus darbinin
kus su ktesomis ir kiesų ko
va. Kalbėtoja buvo pa
kviesta drgė Z. Puišiutė iš 

Kalbėjo dviejose1X^7= '.iCtU^'atloše. P&tCT! 

aP* Nesudaudami ėjo su šeimynomis, 
tokiu budu publikos prisi
rinko pusėtinai ir pelno 
draugijai liko suviršum 20 
dolerių. Abelnai imant, va
karas visiems patiko, nes 
laike lošimo entuzijazmas 
publkoje buvo didelis.

Korespondentas.

Pasaulio istorijoje nėra 
buvę tokio žmonių judėji
mo, kuris taip kaip šių die
nų socialistinis judėjimai 
vestų žmoniją prie liuosy- 
bės ir tiesos idealų.

. _ _ per
žvelgdama žmonijos istori
ją, priėjo iki šių dienų, tai 
yra kapitalistų kiesos ir 
darbininkų kiesos kovą.

Kalbėtoja savo kalboje 
nurodinėjo, kad darbinin
kams reikalinga labiaus 
apsišviesti, kad savo kovą 
pilnai laimėjus. Prie L. D. 
L. D. prisirašė 4 nauji na
riai.

Antru atveju kalbėjo apie 
moteris. Ar reikalingos mo
terims lygios teisės su vy
rais ir ar reikalinga mo
terims dalyvauti politikoj.

W. B. BurkNurodinėjo, kad moteris ĮGaila, kad tą dieną draugijų metų amžiaus simaus gabu- 
susirinkimai daug žmonių mas griežiant smuiką pada- 
sulaikė nuo atsilankymo į rė gilų įspūdį. Jaunos mer- 
prakalbas. Tokių prakalbų gaitės — 
pasiklausyti begalo yra nau-' 
dingą tiems, kurie da nėra 
užtektinai apsišvietę, kad 
galėtų patįs sau visus klau
simus išsiaiškinti.

Tos pačios dienos vakare 
rodė paveikslus ir aiškino 
juos.

Per visus tris vakarus 
žmonių lankėsi labai daug 
ir ramiai klausėsi.

Vietos musų klebonas ne
dėlios sulaukęs, kad gynus 
savo pozicija, negalėdamas 
kitaip teisybės skelbėją nu
veikti, tai nors išnaudoda
mas žmonių religinius jaus
mus, pradėjo raudoti: „O 
Jėzau, Jėzau! Matai kaip 
tavo šventą tikėjimą griau
na...” Ir čia jis meluoja. Ti
kėjimo niekas negriauna, 
tik išparodo kokiems tiks
lams kunigija tikėjimą iš
naudoja. Jeigu ištikrujų 
tas Jėzus galėtų ką nors da
ryti, tai jis, beabejonės, ku
nigams paimtų smaluotą 
virvagalį ir išvytų kaipo di
džiausius varguolių žmonių 
skriaudikus. Taigi kunigėli, 
neraudok ant tikėjimo, tik 
raudok, kad jūsų biznis, 
žmonėms besišviečiant, 
griūva. Karštas katalikas.

taipgi turi reikalauti lygių 
teisių ir turi politikoje daly
vauti, nes nuo moterų pri
klauso ateitis. Aiškino apie 
LMPSA. ir ragino, kad mo
teris rasytųsi ir tvertų kuo
pas, kur jų nėra.

Pertraukoje buvo kolekta 
padengimui lėšų, surinkta 
$7.97. Po prakaibų at aki
nėjo i klausimus. Reikia 
džiaugtis, kad iš musų mote
rų randasi jau tokių gerų 
kalbėtojų.

41 kp. korespondentas.

WESTVILLE, ILL.
X. Mockaus prclekcijos.

Vietos lietuviai parengė 
čionais M. X. Mockui pre 
lekcijas. Prelekcijus buvo 
2, 4 ir 5 gegužės. Pralėkei-' 
jos labai daug ko žmones pa
mokino, nes buvo illiustruo- 
tos atsakančiais paveiks
lais, o jų kiekvieno reiškimą 
prelegentas rimtais ir per- 
tikrinančųais apipasakosi
mais išaiškino.

Gegužės 3 dieną buvo 
pertrauka. Gegužės 4 dieną 
buvo rodomi-velnių, kliošto- 
rių, bažnyčių ir šventųjų pa
veikslai. Prelegentas kiek
vieną paveikslą išaiškino ir 
išparodė, kam tie klioštoriai, 
bažnyčios, šventieji ir vel
niai neša naudą, o kam di
džiausių nuoskaudų daro.

Gegužės 5 d. Mockus pa
sakė dvi prakalbas. Po pie
tų kalbėjo temoje „Tikėjimo 
išpažinimas.’’ Jis taip aiš
kiai, nuosekliai ir supranta
mai dalykus išaiškina, kad ir 
sufanatizuotam žmogui pa
sirodė aišku, kokiems tiks
lams kunigija žmonių neži
nią išnaudodama sutveria 
visokias pasakas, gązdina ir 
bovija ir už savo melagystes 

inigus vilioja.

M.

• Ruikauskiutė ir 
Radzevičiūtė savo deklama
cijoms taipgi užganėdino 
publiką.
K. Markso jubilėjaus ap

vaikščiojimas.
Vietos socialistinių orga

nizacijų centralinis komite
tas parengė tarptautini 
Karaliaus Markso gimimo 
dienos šimtmetinio jubilė
jaus apvaikščiojimą, kuri 
apvaikščiojo 5 d. gegužės. 
Prakalbas sakė 4 tautų kal
bėtojai. Lietuviams kalbė
jo d. K. V. Žiurinskas iš 
Norwoodo. Silpniausiu kal
bėto jūmi buvo rusų kalbėto 
jas. Abelnai apvaikščioji
mas padarė publikoje gerų 
įspūdžių, kitų kalbėtojų 
prakalbos susirinkusiems 
išaiškino ką reiškia tas mok
slas, kuriam padėjo ne‘š- 
gnaujamą pamatą Karoliu; 
Marksas.

K. D. Baranauskas.

HAVERHILL. MASS. 
Dr. Matulaičio paskaitos.

Balandžio 28 d. čionai bu
vo LM PS. 55 kuopos pareng- 
ta paskaita. Prelegentu bu- 

!vo Dr. Matulaitis iš Bosto
no. Paskaita buvo apie svei
katą. Prelegentas aiškina, 
kad žmonės perdaug valgo, 
kad „raina” yra geru daig- 
tu. nes išmokina mažiau val
gyt ir tt. Po paskaitos buvo 
pamarginimų. Norkūnų 10

k

J

_______

VYRAI— 
torpedą susi

CLEVELAND, OHIO. 
K. Markso jubilėjaus ap

vaikščiojimas.
Gegužes 5 d. čia buvo 

„Mirtos” choro Ulman sve
tainėj surengtas koncertas 
ir prakalbos apvaikščioji- 
mui K. Markso 100 metų 
jubilėjaus. Kalbėtojais bu
vo vietiniai draugai: P. 
Daubaras ir Karalius. Kal
bėtojai ir pats choras, veda
mas J. A. Valentino, savo 
užduotis atliko gerai. Cho
ras sudainavo daugiau kaip 
pustuzinį gražių dainelių. 
Publikai ypač patiko Dar
bininkų Alarsaliete (komp. 
gerb. M. Petrausko) ir solo 
„Maloni naktis” (versta iš 
anglų kalbos), kurį atliko 
p-lė M. Misevičiutė, pianu 
palydint plei M. Jansoniu- 
tei. P-lė M. Misevičiutė bus 
„aušrine žvaigždute” tarp 
Clevelando pirmeivių lietu
vių.

Koncerto programas su
sidėjo iš Mirtos mišraus 
choro dainų, dviejų prakal
bų, deklamacijų, siužeto, du- 
beltavo kvarteto, pasikalbę 
jimo Maikio su tėvu ir solo. 
Prie atidarimo programų, 
pats Mirtos choras sudaina 
vo Darb. Marsalietę, jiaba’- 
goj — francuzų Marsalietę 
■Chorui marsalietes dainuo
jant. visa publika stovėjo 
Publikos buvo apie pustre
čio šimto ir Mirtai gal ne
reikės turėti nuostolių. Po 
koncerto buvo šokiai.

Balandžio 28 d. LSS. 3 kp. 
statė scenoje dramą „Nihi
listai.” Aktoriai, kaip dar
bininkai, — labai gerai at
liko savo roles, tik žandarų 
oficieras prieš carą buvo 
perdaug drąsus. Publikos 
buvo pilna svetainė, daugu
mai dėl stokos vietų svetai
nėje prisėjo stovėt. Svečių 
atsilankė net iš Davtono, 
Akrono ir iš kitų apielinkės 
miestų ir miestelių. LSS. 3 
kuopa netik puikų darbą 
atliko, bet dar turės gra
žaus pelno.

Nors ir buvo tūlų tautiškų 
ir kierikaiiškų gaivalų, ku
rie stengėsi tam darbui pa
kenkti, bet priešai nieko ne
laimėjo. Mat ir čia yra ele
mentų,--

Tai kietosios anglies mai- 
nierys, kuris diena iš dienos 
pasipuošęs savo uniforma 
kovoja už duonos kąsni. Jis 
prikasa per dieną mažiau
siai du vagonu anglies, kurie 
sveria apie 10 •/? tonų ir už tą 
sunkų darbą kompanija jam 
apmoka $3.12.

Nežiūrint sunkaus savo 
darbo ir nebejauno amžiaus, 
draugas Burk suranda dar 
laiko skleidimui tarpe lietu
vių mainerių apšvietos. Jis 
yra susipratęs darbininkas, 
karštas pažangiųjų reikalų 
pritarėjas ir nenuilstantis 
„Keteivio” rėmėjas.

So. Manchester, Conn. — 
Balandžio 28 d. LSS. 214 kp. 
statė scenoj veikalus „Išga
ma” ir „Graužk plytas.” 
Veikalai atvaidinta gerai, 
nors aktoriai pirmu kartu 
buvo ant pagrindų. Ypatin
gai lošėjų talentai pasirodė 
pas p-lę V. Kumpiutę ir p-lę 
S. Sveištukę. Patartina joms 
šitoj dailės strityj lavintis.

Aršketukas.

Lawreitce, Mass. Gegužės 
14 d. čionai sustreikavo Ar- 
lington Mills 600 darbininkų. 
Reikalauja pakėlimo mo
kesties 15 nuošimčių. Kom- 
]>anija pasiūlė 5 nuošimčius, 
bet darbininkai nesutiko ant 
tiek. Girdis, kad ir kitų dirb
tuvių darbininkai bruzda ir 
rengiasi kovon dėl didesnės 
algos. J. Jodelis.

Nashua, N. H. Gegužės 5 
dieną čionai buvo LSS. 192 
kuopos parengtos prakalbos 
paminėjirnui K. Markso gi
mimo dienos šimtmetinių su 
kaktuvių. Kalbėjo d. V. B. 
Ambrozaitis. Žmonių susi
rinko viri 400 ir visi iš pra
kalbos buvo užganėdinti. Li
teratūros parduota už 12 do
lerių, aukų lėšoms padengti 
surinkta $5.00.

Jei 
tiksint, gelbėkite 
Helmaras!

kiniuos davatkinė 
Dirva” ištikimiausiais pi

liečiais vadina. Manoma, 
kad LSS. 3 kuopą ir ”Mir
tos’’ chorą vietinei valdžiai 
įskundė tūlos dvi „vytės”.

laimėjo sau donoščikų ti
tulą. Vešėta.

(^uality-Superb

ERIE, PA
Darbai čionai eina gerai. 

Darbininkai, ypač mechani
kai labai pageidaujami. Me
chanikams mokama po 75c. 
už valandą darbo. Papras
tiems darbininkams mokes
tis irgi neprasta. Gyvenimo 
sąlygos čionai neblogos, y- 
pač sveikatos žvilgsniu vie
ta labai maloni. Butų geis
tina, kad merginos, jiėškan- 
čios geresnių uždarbių ir 
smagesnio gyvenimo, i čio
nai atvažiuotų. Joms čia ne
tik darbas lengva gauti, liet 
ir vaikinas pasirinkti yra iš 
ko. Didmiesčių gyventojams 
čionai gerai butų ir vakaci- 
jas praleisti, nes Erie eže
re vandens užtektinai, o ši
luose smagaus pavėsio taip
gi netrūksta. Kroml.
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KELEIVIS.

—Sveikas-gyvas, tėve! Se-;gydo be liekarstų; prie to 
nai jau tavęs nerasčiau. 'da buvo keli kunigai. Vie- 

—Jes, vaike, jau šmotas Inu žodžiu, susirinkime mo 
eėso. įkyriausi ir kytriausi dupli-

1 matai ir nuvažiavom į Vi-Pasakyk, tėve, kur gi 
tu buvai per dvi ',u uuval !«.-■ uvt savaites «ngton? pas poną preziden- 
prapuolęs? Žmonės prade- pasisneket.
jo jau visaip apie tave kal
bėt. Vieni sako, kad tu išė
jai žuvaut; kiti kalba, kad tu 
belangėn papuolei, o da kiti 
spėja, kad vyčiai tave per- 
manevrus užmušė.

—Tai durnos šnektos, vai
ke.

—Bet kurgi tu buvai?
—Aš, vaike, duplimatu bu

vau.
—Kaip, kaip?
—Duplimatu. 
—O ką tai reiškia?
—Tai toks cinas.
—Paaiškink plačiau, tėve.
—Duplimatas, vaike, tai 

toks žmogus, ką rūpinasi pa
kėlimu savo tautos svetim
taučių akįse. Ve, paveizdan, 
Džiova Gabrys yra duplima 
tas; antras musų duplima
tas yra Martynas Yčas.o tre
čias Bielskis. Vis tai, vaike, 
dideli žmonės ir tik su dide
liais žmonėmis turi bizni. 
Yčas kur nuvažiuoja, tai vis 
su karaliais kalbasi; laike 
paskutinio savo buvimo Šu- 
vaėdijoj jis čielą valandą su 
karaliaus broliu šnekėjosi, c 
kiek pirmiau ir pas šventą 
tėvą buvo nuvažiavęs; bū
damas gi Amerikoj norėjo 
ir su prezidentu pasišnekėt, 
ale prezidentas buvo tada 
bizi, tai dženitorius neįleido. 
Socialistai, žinoma, juokus 
daro iš to; sako, duplimatai 
trinasi po dženitorių prie
menes; Yčas, sako, jau ir 
aukunes pratrinęs sienas be- 
šluostydamas. Taip apie mu
sų duplimatus kalba sociali
stai. Ale jų niekas neklau
so. Visi žino, kad socialis
tai yra musų tautos neprie
teliai. tai ir juokiasi iš tau
tos veikėjų. Taigi tokiu 
veikėju ir aš. vaike, dabar 
buvau.

—Reiškia, buvai diploma
tu.

—Jes, vaike.
—Ir šluostai aukunėmis 

dženitoriaus priemenę
—šarap, ba kad žiebsiu

per marmuzą!
—Nt3. tai papasakok, tėve, 

ka tu darei, jeigu po prieme
ne nesitrinei?

—Aš. vaike, ne vienas bu- 
bau. Aš buvau tiktai kaipo 
štaršas lietuviško vaisko je- 
norolas; prie manęs buvo 
da mano patporučikas Karo
sas ir buvo musų ambasado
rius daktaras Bielskis, tas 
mokyčiausis daktaras,

—Kogi jus tenai važiavot?
—Pasakyt, ko Lietuva rei 

kalauja.
—O kas jus įgaliojo Lietu

vos vardu kalbėt? Pagalios 
iš kur jus galit žinoti, kc 
Lietuva dabar reikalauja? 
Lietuvos norą gali išreikšt 
tiktai -visuotinas Lietuvos 
žmonių suvažiavimas. Bet 
tokio suvažiavimo da nebu
vo. Tai kągi jus galėjot pa
sakyt apie Lietuvos reikala
vimus, kuomet tie reikalavi
mai dar niekam nežinomi?

—Mes, vaike, visi ir nesa
kom. Už visus mus pasakė 
kunigas Jakaitis.

—-Jakaitis?
—Jessa!
—O ką jis pasakė?
—To aš negaliu tau 

rasit, vaike, ba jis labai mok
sliškai kalbėjo. Aš nieko ne
supratau.

—Kam jis kalbėjo?
—Pačiam prezidentui.
—Ir jus įleido pas prezi

dentą?
—Jessa. Ir po dženito

riaus priemenę mes, vaike 
visai nesitrynėm. tik už du-, 
ru turėjom palaukti pas to
kį poną, ką ant kelinių turi 
auksinius galionus ir auksi
nį kalnierių, tik šoblios ne
turi.

—Taigi, taigi, tėve, tai yra 
dženitorius. Jus pas jį sto 

įvėjot už durų... Žiūrėk, dar 
į tavo ir aukunės baltos. Tas 
parodo, kad jus ilgai turėjot 
laukti ir trvnėties apie 
nas, pakol jis išėjo.

—Nejaugi tai galėjo 
dženitorius?

—Tai?), tėve.
—O mes, vaike, buvom 

šiur. kad tai yra koks dide 
lis jenerolas ar vajaunas 
ministeris. Mes jau grie- 
bėm jam i ranką bučiuot, a- 
le jis nedavė.

—O kas toliaus?
—Jis pažiurėjo į mus ir 

klausia, ko mes norim. Mes 
nusigando™. Sakom, da su- 
reštys čia mus. Ale maty
dami, kad į lietuvišką tautą 
jis žiuri gana prielankiai, 
įgijome drąsos. Musų pra- 
vadyras Jakaitis pasakė 
jam kas mes esam ir paklau
sė, ar negalima butų pama
tyt patį prezidentą. Tas po
nas paėmė Jakaičio vardą ir 
nuėjo. Tada mums net len
gva pasidarė, kad tokie dide
li žmonės kalbasi su mumis 

ką tartum toks su tokiu. Ale
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vistiek kažin ko baisu. Sto
vime visi ir bijom pasijudin
ti. Neužilgo ateina vėl tas 
ponas ir sako, kad preziden
tas neturi laiko su mumis 
kalbėt. Kunigai kaip ėmė 
prašyt, kaip ėmė melsti, tai 
pasigailėjo mus ir įleido į 
mimą, kur atėjo toks ponas 
su akuliorais, atsinešė kažin 
kokių popierių ir atsisėdęs 
klausia: ką jus turit prezi
dentui pasakyt. Pas mus, 
vaike, ir kraujas atsalo iš 
baimės. Jakaitis pradėjo 
sakyt savo prakalbą. Rodos, 
gerai buvo nuo popieros iš
mokęs. ale nesiseka. Kaip 
pamokslą bažnyčioj sako, 
tai davatkos net verkia, c 
čia nesiseka ir gana. Vos no
vos pabaigė.

—O ką, tu, tėve, pasakei ? 
•—Aš, vaike, tylėjau. 
—O ką kiti?
—Ir kiti tylėjo.
—Reiškia, tik vienas 

jus kalbėjo, o visas būrys į ra.

žiopsojo. ’
—Jessa.
—Na, o ką gi tas ponas 

atsakė, kada kunigas Jakai
tis pabaigė savo kalbą?

—Nieko.
—Nieko nepasakė?
—Nausa.
—Reiškia, parodė jums 

duris?
—Nausa, mus išvedė lau

kan tas pats jenerolas, ką ir 
įvedė.

—Suprantu, tėve, supran 
tu. Jus išvedė ir jus sugrį
žot, kai’p musę nuriję. Taip, 
tėve, baigiasi visi lietuviškų 
diplomatų žygiai. Taip pa
sibaigė Yčo kelionė pas po
piežių, taip pasibaigė kun. 
Bartuškos ir Bielskio eks
kursija į Lietuvą, taip pasi
baigė d-ro šliupo žygis į 
Rusija ir taip dabar pasi
baigė jūsų ekspedicija į Wa- 
shingtoną. G Lietuva kaip 

iš į buvo pavergta, taip, ir tebe
varą.

True translation filed with the post- 
fnaster at Boston. Mass.. on May 
15. 1918, as r«quired by the Act of 
October 6, 1917.

SĄJUNGININKAI 
LAUK8, PAKOL PRI

BUS MILIONAI 
AMERIKONŲ.

Anglijos Darbininku 
pramonė.

Ang-ų Kooperacinė Drau
gija dabar turi 3,600,000 na- 

  rių. Per 1915 metus pribuvo 
... .______ . . i 210,574 narių, o per 1916
Anglai su francuzais neke- metus 255,416 nariu.

tina dabar darvt kontr- ‘
nfpnsvvn u z apmokėtus sėru-
uidiByvo. draugija turi $26,000,000

Anglų-francuzų frontas kapitalo. Jos indėliai ”pe- 
Francurijoj drūčiai laikysis j nnv” bankoj paaugo per 
per vasarą ir čėdys savoj 1915 ir 1916 metus nuo $10.- 
’.pėkas, pakol pribus pagal- 840,315 iki $12.735,955. 
',a Suvienytų Valstijų. A ta 

krizis yra sunkus ir bus 
lunkus per daug savaičių, 
pečiaus aš turiu tvirtą viltį 
'tad mes nebūsim sumušti,” 
>asakė jisai. "Vokiečiai 
tengiasi sunaikinti armijas 

beveik taip dideles ir taip 
gerai apginkluotas, kaip sa
vo. Bet mes prieš juos tik
ai laikysimės, o tas jau yra 

visai kitas dalykas. Aš ne
tikiu, kad vokiečiai turi uz- 
ektinai rezervų savo , pro- 

gramui išpildyt. Nors vo
kiečių vadai sako, kad jie 
gali paūkauti milioną žmo
nų, o jeigu reikės tai ir pu- 
antro miliono, tečiaus fran- 
:uzų ir anglų armijų jie ne- 
įuveiks. Jos stipriai laikys 
savo frontą per vasarą ir 
vartodamos prieš vokiečių 
mases mirtingus ginklus čė
dys savo pajiegas. Tuo tar 
pu musų draugai iš Suvieny
tų Valstijų eina mums į pa
galbą taip greitai, kaip lai
vai spėja plaukti; musų lai
vynas prižiūri submarinus 
r musų orlaivininkai tikisi 
viršų paimti. Jeigu mes 
laikysimės, mes laimėsime. 
O jeigu mes laimėsime, tai 
ta žiauri systema, kuri pri
darė pasauly tiek baiseny 
bių. žus tarp keiksmų tų, ku
rie buvo jos palaikytojais ar
ba vergais. Tuomet, ir vien 
tik tuomet, bus pastovi tai
ka.”

ny, o jeigu 
antro milic

I
» I

t
I♦ 
I

!

i 
i

i 
t

»
*
**

«

♦
i

*

paskutiniais 
; vi

sos apyvartos 1915 metais 
buvo $668,442.750. o 1916 
metais jau $942,105,120.

1915 metais kiekvienas 
narys išpirko iš kooperaci
jos tavorų už $157.05, o 1916 
metais jau už $175.85.

Kooperacija turi savo 
dirbtuvių Anglijoj ir Škoti
joj. Anglijos dirbtuvės pa
darė ta vo rų 1915 metais už 
$45,546,590, o sekančiais me
tais už $81,837. 545.

Šikotijoj dirbtuvėse per 
ta pati laiką išdirbystė paki
lo nuo $14,035,235 iki $23,- 
940,520.

Gryno pelno 1915 metais 
Kooperacija turėjo $24,800,- 
430, o 1916 metais jau $81,- 
675,395.

1916 metais kooj>eracijos 
įstaigose iš viso dirbo 158,- 
716 darbininkų.

Bus įdomu pastebėti, kad 
šita stipri ir turtinga orga
nizacija dabar susivienijo su 
Anglijos socialistais ir re
voliucine Labor Party.

GAISRAS ANT PEAKS 
ISLAND.

Ant Peaks Island salos, 
netoli Portlando, kilo girioj 
gaisras ir liepsnos pasiekė 
aštuonis vasarnamius, tų 
tarj)e ir Knikerboker Mote
li. Visi sudegė. Nuostoliai 
apskaitomi į $25,600.

PAVASARIS.
Aušta dienelė, blanksta mėlynė. 
Apsiautalas juodas kad nyksta;
Kalnų spragomis žara aušrinė 
Ant upės vingiuodama blykšta!

Pakalnėj medeliai lapuoti 
Žaliuoja ant kranto upelio.
Ant kalniĮ barzdočiai da juodi— 
Ir barška šakomis ištolo...

Pro kalną jau šviesa saulutes 
Ant šiltos rasužės blizguoja, 
Bet kurgi balselis gegutės?
Kodel-gi da ji nekukuoja?...'

Argi pašėlus vėtra ugninė, 
Dėl josios ji būt pavojinga? 
Kuomet ji viena būna pušyne, 
Kuomet ji laisve turtinga?...
Boston, Mass. Mokinys.
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Kaip iki Koperniko buvo Į netiko medžioklei bei 
manoma, kad ne žemė apie 
saulę, tik saulė apie žemę 
sukasi, taip iki Karoliaus 
Markso klaidingai buvo ma
noma, kad tik idėjos ar ko
kie tai įkvėpimai ”iš augš- 
tai”, o ne materialės gyve
nimo sąlygos pagamina įvai
rius žmonių istorijoje nuoti- 
kius ir atmainas. Karolius 
Marksas pirmutinis pasau
liui prirodė, kad visi istori
niai apsireiškimai išplaukia 
iš ekonominių sąlygų plėto
jimosi, o tą plėtojimąsi pa
gamina ir stimuliuoja žmo
nių kova už savo būvio pa
gerinimą. Tik tada yra tei
singas dalykų .aiškinimas, 
kuomet apsireiškimo prie
žasties j ieškoma ekonomi
nių sąlygų susiklojime ir 
jų veikmėje.

Šiame straipsnyje noriu 
supažindinti ckaitytoją su 
tomis sąlygomis, kurios 
psvchologiniu ir fiziškos 
s])ėkos žvilgsniu, moteriškę 
padarė skirtinga nuo vyro. 
Ne dėlto moteriškė yra de- 
:ikatnesnė ir jautresnė, kad 

.dievai ją tokia sutvėrė, bet 
dėlto, kad jos padėjimo są
lygos, kuriose ji per amžius 
gyveno, išdirbo pas ją skir
tingas nuo vyro ypatybes. 
Ypatybės,kaipo "prigimtis,” 
netik būna paveldėjamos, 
bet ir rūpestingai būdavo 
i mergaites įauklėjamos.
Motinystė ir ugnis.

Pirmutinėmis sąlygomis, 
kurios paskirstė gyvenimo 
pareigas į "vyriškas” ir 
"moteriškas" - 
nystė ir ugnis.

Gimdymas ir auklėjimas, 
tai pirmutinė našta, kurią 
gamta užkrovė ant moteriš
kės. Dėlei tų pareigų ir kai- 
kurie darbai pasiliko lig 
speciale moterų priederme.

Antra ir tai daug svar
besnė sąlyga, paskirsčiusi 
darbą į "vyrišką” ir "mote 
rišką” — tai ugnis.

Nežiūrint iš kur atsirado 
pirmutinė ugnies kibirkštė
lė : ar iš nukritusio ir uždegu 
šio sausą medį žaibo, ar ji 
buvo paimta iš ugnekalnio, 
ar pagaminta dviejų sausų 
pagalių trinimu — visviena 
primityviam žmogui ugnis, 
kaipo nelengvai gaunama 

“bei pagaminama, turėjo bū
ti netik brangenybe, bet ir 
šventenybe. Jis sykį jos ga
vęs saugojo, kad ji jam ne
užgestų. Galima be abejo
nės sakyti, kad pirmutinė 
pastogė, kokią žmogus ra
do reikalinga, buvo būda 
apsaugojimui ugnies nuo 
lietaus. Jeigu ugnis užges
davo, prisieidavo laukti ma
loningojo Perkūno, o jeigu 
tasai nesiskubindavo suteik
ti kibirkštėlę ugnies, prisi
eidavo užpulti kitą gentį, 
kad užkariauti ugnį, arba 
gaminti ją vėliaus patirto
mis nelengvomis priemonė
mis.

Kiekviena gentis turėjo 
nuosavą ugnavietę. Prie tos 
ugnavietės susirinkdavo to
kios gentinės kuopos nariai 
kad aptarus bendrus kuo
pos reikalus. Tie, kurie kū
rino ir» dabojo šventą "ug
nelę," pamažu liko rodinin
kais, seniūnais — mat pa
prastai seniams ir tekdavo 
ugnį daboti.—Iš tokių da
botojų laikui bėgant ir atsi
rado dievų atstovai — vai- 
dylos ir vėliaus kunigai — 
valdytojai.

Tečiaus ugnavietei daboti 
seniai nėra labai tinkami; 
jie greit užsnūsta ir ugnis 
užgesta. Jaunesni gi vyrai 
reikalingi medžioklei, karei 
ar kitkam. Taigi ugnies 
dabojimas likosi pavesta 
moteriškei, kuri ypač nėš
tumo metu, kaipo negreita,

V iv

V

Žmogus yra sąlygų padaras.

vyriškas”
— tai moti-

už
puolimams ant kitų genčių. 
Kovos už būvį intaka.

Genčių gyvenime ir jų 
tarpgentiniuose santikiuose 
asmens bėgimo smarkumas 
turėjo nemenką svarbą. 
Greitumas daug reiškė netik 
gaudyme elnio ar kito kokio 
miškų gyventojaus, • kad jį 
lazda galvon smogus ir par- 
siritus, bet taipgi nemažai 
reiškė ir karėn išėjus; jei 
priešininkas pasirodė galin
gesniu, nuveiktajam išga
nymas nesykį galėjo būti 
rien tik jo kojose. Jei per
galėtojas buvo greitesnis 
jis galėdavo savo bėgantį 
priešą pasivyti ir jį sunai
kinti. Taigi šita kovos už- 
buvį priemonė genčių narius 
versdavo lavintis bėgimo 
smarkume. Tam reikalui 
vaikai buvo bėgimo lenkty
nėmis lavinami greit bėgti 
Ir primityviam žmogui ga
lėjo būti žinoma, kad mer
gaitės gali būti naudinges 
nes ugnies dabojimui, mais
to bei drabužio gaminimui 
negu medžioklei ar kariš
kom imtynėm. Jas ir palik
ta "namie,” neleidžiant nei 
bėgimo lenktynėse dalyvau
ti, nei ginklo vartojime 
vintis...
Ugnies reikalingumas 
ir moteriška dora.

Gentyse viešpataujant 
daugpatystei bei daugvyris 
tei negalėjo būti nuovoko: 
apie moterišką dorą, ką mes 
šiandien dora vadiname 
Tečiaus nuo seniausiųjų lai
kų mitologija paduoda ži
nių, kad "šventas ugnavie- 
tes” aptarnaujančios merge 
lės turėdavo pasilikti nekal 
tvbėje. Taip va pas rome 
nūs tokios šventą ugnį da 
bojančios merginos vadino
si vestelkomis, turėdavo pa 
silikti mergystėje. Tas pat 
yra ir su mūsiškėmis seno 
vės vaidelytėmis.

Šitie faktai aiškina mums 
kad senovės žmonių kuopai 
ugnis buvo begalo brangi. 
Kad ją pridabojus, nepasiti 
keta ir moterimis, kurias 
žinoma, gali atitraukti nuo 
ugnies vaikų verksmas ai 
kiti dalykai, dėlto buvo ski 
riamos tai pareigai pildyt 
tyros merginos, kurios tai 
”augštai dorai” pasišvęsda 
vo. Leidusi ugniai išgest 
mergaitė buvo skaudžia 
baudžiama, netik sudegini
mu ant laužo, bet pirm nu 
žudymo visų išniekinimą ii 
prakeikimą. Ugnies reika
lingumas ir davė pradžią do
rai apie moterišką nekalty
bę.
Padėjimo intaka 
i prigimtį.

Daugpatystei ir daugvy
rystei viešpataujant genti
nio gyvenimo tvarkoj, tė 
vystės sąmonės negalėjo bu 
ti; tėvas nežinojo savo vai
ko. jis jam ir nerūpėjo. Vi
sas auklėjimo sunkumas ii 
rupa gulė ant motinos.

Moteriai turint nuolatos 
artimiausius ryšius su ma
žuliu, baiminanties dėl jo li
gos, jaučiant smagumus iš 
pirmutinių šypselių bei iš
tarimo pirmutinių žodžio 
garsų — visa tai nepasiliko 
be gilios intakos į moteries 
—motinos psychinę buitį. 
Kaip vyro "prigimtį” išdir
bo už būvį ar gyvastį jo ko
vos sąlygos, taip moteries 
"prigimtį” išdirbo jos padė
jimo sąlygos.

Kaipo jautresnė, žmoniš
kesnė, gailestingesnė, mote; 
ris ilgainiui pasiliko visai 
netinkama karei. Kadangi 
ekonominė moteries darbo 
vertė palyginus su vyro 
plėšikavimų darbo verte y- 
ra mažesnė, tai ir moteris

la-

■ ■■■■■■■■■■■■ii
pasiliko tik "antraeiliu tva
riniu,” kuriam tik šeimynos 
reikalais rupinties palikta.

Sykiu su namų reikšmės 
augimu ir su ūkio plėtoji
mosi gentėms susidėjus į di
desnės grupes ar tautas, 
tautos ugnavietei pavirtus 
šventykla, o naminei ugna
vietei užmezgus šeimyną, 
moteris paliko šeimininke, 
kurios rūpesčiui palikta vi
sas naminis darbas, namų 
ruoša ir ūkio vedimas. Šei
mynai išnaikinus daugpa
tystę ir atsiradus monogami 
jos (vienpatystės) reikalui, 
moteries našta palengvėjo, 
nes vaikų auklėjimo reika
lai išdalies nugulė ir ant tė
vo ; tečiaus su šeimyna atsi
rado ir asmeniška nuosavy
be, o podraug ir moteris pa
siliko vyro asmeniška nuo
savybe.

Vyras besirūpindamas 
valstybės reikalais, tikriau 
sakant karėmis, pasiliko 
viešpačiu, gi moteris tik jo 
nuosavybė, taigi vergė.
Kapitalizmas yra 
Moteries išliuosuotoju.

Feodalizmo gadynei pra
slinkus ir kapitalizmo tvar
kai įvykstant, vyriausiu val
stybės reikalu paliko jau ne 
karės, kaip būdavo, bet pra- 
monija. Dėl pramonijos 
išsivystymo reikalingas ma
šinerijos išsivystymas. Sy
kiu su mašinų besitobulini- 
nu ir besidauginimu, kad 
iarbo įrankiai palikta kapi
talisto nuosavybe, kapitalis
tas dėl didesnio sau pelno 
vis daugiau ir daugiau sam- 
lo mašinoms aptarnauti pi
giau apmokamų moteriškių, 
) varo lauk iš dirbtuvių di
lesnės sau algos reikalau- 
Hus vyrus. Ir iš čia susida- 
’o sąlygos, naikinančios 
skirtumą tarp "vyriško” ir 
"moteriško” darbo. Da 
kiek laiko kapitalizmo tvar
kai gyvuojant, galima lauk- 
i, kad vyrui neliks niekas 

kitas, kaip imties to darbo, 
kuru jis buvo paskyręs mote
riai, o moteris turės užimti 
vyro vietą fabrikoj...

Vyrai akvvaizdoje to gali 
)a?idžiaugt bent tuomi, kad 
kapitalizmo systema artina
si prie kapo. Jos vieton a- 
:ena nauja tvarka, stovinti 
?konominės laisvės, žmonių 
teisių lygybės ir tiesos pa- 
natais. J. B. S.

PASTABELES
Klerikalai, kurie teisina 

bažnyčią už kruviniausius 
šv. Inkvizicijos darbus, pa
sakodami, jog svietiškos 
valdžios tuos darbus atliko, 
egu perskaito popiežiaus 

Innocento VIII bullą iš 1486 
metų.

Popiežius Innocer.tas VIII 
>486 metais paskelbė sekan
tį savo įsakymą: "Joks vals
tybinis teismas bei jokia 
krikščioniškos valstybės vy
riausybė neturi teisės per- 
nagrinėti Šventos Inkvizici
jos tribunolo išduotą ant 
kaltinamojo nuosprendį, tik 
be jokio svyravimo išpildyti 
egzekuciją.”

Formali? šv. Inkvizicijos 
teismas likosi įsteigtas 1204 
metais; viršiausiais teisė
jas popiežiaus Innocento III 
likosi paskirti Cisterų Broli
jos nariai-minykai: Petras 
iš Chateauneuf, Rudolfas iš 
Fontfroide ir Arnoldas iš 
Citeau, kurių įsakymu turė
jo būt išžudyti Franci jos Al- 
bigensai.

Valdonai, kurie nenorėda
vo inkvizicijos nuosprendžių 
pildyt, buvo intariami bedie
vybei ir jiems gręsė bažny
čios ekskomunika.
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Amerikoje:
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Kanadoj ir Užrubežiuose:
Metams ............................. $2.25
Pusei metų ...................... 1.25

Su visokiai reikalais atsikrei
piant į Redakciją, rašykit šitokį 
adresą:

"KELEIVIS”
255 Broadway, So. Boston, Mus.

»» AKRON, OHIO

ŽINIOS 1$ VISUR.
True translation filed with the post- 
master at Boston, Mass., on May 
15, 1918, as reouired by the Act of 
October 6, 1917.

Austrijos slavai prieš 
vokiečių Valdžią.

MAINIERIAI PROTES-
Darbai čionai šiuomi lai- ^UOJA PRIEšMOTERŲ 

SAMDYMĄ.
Coaldale, Pa.— r " ' 

Mine Workers unijos valdy
ba čia užprotestavo prieš 
samdymą moterų prie ang
lių trupinimo. Unijos virši
ninkas Davis nurodo, kad ir 
dabar jau daug angliakasių 
neturi darbo, o kas bus kaip 
kasyklų savininkai pradės 
da moteris samdyt. Jis sa
ko, kad West Virginijoj, 
Fairmount apskrity, apie 
1,500 mainerių šeimynų be
veik badauja.

ku eina labai gerai. Papras
tam darbininkui mokama 
paprastai po 42 centu už va
landą darbo. Dirbama dau
giausiai po 8 vai. į dieną. 
Merginom mokama po 29c. 
į valandą. Darbų yra įvai
rių, galima pasirinkti kokio 
kas reikalauja. Darbai len
gvai gaunami, nes darbi
ninkų trukumas visur jau
čiamas. Senas akronietis.

Slavų bruzdėjimas Aust
rijoj kas diena auga ir maiš
tas greitai plinta, šiomis 
dienomis tarp vokiečių ir 
slavų buvo kruvinas susirė
mimas ant Vindišgraco ge
ležinkelio stoties. Kovoj 
dalyvavo ir slavų moterįs. 
Keliolika sužeistų žmonių 
buvo nuvežta ligonbutin.

Atėjo taipgi informacijų 
apie buvusį andai slavų iri 
vokiečių susirėmimą St. 
Jean mieste. Slavų atstovai 
buvo sušaukę tenai kaimie
čių mitingą, kurio tikslas 
buvęs agitacija prieš vokie
čių valdžią ir už atskirimą 
slavų nuo Austrijos. Kalbė
tojai ragino slavus pasiliuo- 
suoti nuo vokiečių jungo, o 
pietų slavų organizacijos 
pirmininkas šaukė visus ko
voti už neprigulmingą pietų 
slavų valstybę. Slavai pra
dėjo už tai ploti, o vokiečiai simą. 
ėmė šaukti už Austrijos kad Iš paprastų scenos mylė- 
ralių. Tas sukėlė muštynes tojų, artistų - mėgėjų vis 
ir kraujo praliejimą. daugiau ir daugiau pradeda

Buvo pašaukta kariume- atsirasti talentingų aktorių, 
nė, bet demonstrantai vaik- kurių lošimą galima ir prie 
ščiojo gatvėmis su slavų vė- profesionalių lošėjų lyginti, 
liavomis, dainavo priešin-Į Gegužės 5 d. vietinė* socia- 
gas vokiečiams dainas 
šaukė už sąjungininkus.

kad

| LAWRENCE, MASS.
Socialistai yra vadovaujan

čia musų judėjime spėka.
Kad musų visuomenės 

kairysis sparnas — socialis
tai ir jiems pritarianti pro
gresyviai liaudininkai yra 
vadovaujanti musų kultūri
niame judėjime spėka, tai 
to turbut nieks plačiau gy
venimą matančių žmonių 
užginčvt negali.

Pavyzdžiu gali būti
ir šios musų kolonijos lietu
viai. Visame vietos lietuvių 
judėjime vadovauja socialis
tai. Žmonių švietimo ir jų 
sąmonės auklėjimo vakarus 

Į bei susirinkimus rengia, ga
lima sakyti, tik socialistai 
arba socialistų vadovauja 
mi pirmeiviai. Kiekviename 
tokių viešų susirinkimų ne
tik žodžiu ir daile musų 
žmonių kultūra keliama, bet 
ir literatūra platinama vi
sur, kur tik yra proga.

Veikėjai socialistuose vis 
dauginas; tie draugai, kurie 
prieš kelis metus da men
kai tegalėdavo skaityti, 
šiandien pasaulio ir gy
venimo judėjimu tiek apsi- 
pažinę, kad jau be baimės 
diskusuoja kiekvieną klau-

SUDEGĖ NEW HAVENO 
STOTIS.

Pereitoj sąvaitėj New-
United] Havene sudegė senoji gele

žinkelio stotis, kuri buvo 
vartojama ofisams. Gaisrui 
kilus trioboj buvo apie 200 
klerkų, bet visi pabėgo.

ST. CHARLES, ILL.
Pranešimas D. L. K. Vy
tauto Dr-stės nariams.

Kurie norite gauti drau
gystės organą "Keleivi” iš 
draugystės, tad pasiskubin
kite prisiųsti 65c. Dr-stės. 
raštininkui K. Tamošiūnui, 
73 W. Illinois str., St. Char- 
les, III. Teiksitės nevilkinti, 
nes 1 birželio bus išsiųsta 
narių prenumeratos Redak
cijai.

Dr-stės Raštininkas.

PRANEŠIMAS RUMFOR- 
DO LIETUVIAMS. .

Šiuomi pranešu Rumfordo 
lietuviams, jogei aš prie ge
riausių norų negalėjau pri
būti Į Rumfordą, kad laikyti 
prakalbas 11 ir 12 dienose 
gegužės. Kelionėje Į Rum
fordą likausi detektivų su
laikytas ir Portlande iškrės
tas ir išegzaminuotas. Pas
kui, detektivo lydimas, pri
verstas buvau grįžti namo.

Patartina progresvvėms 
organizacijoms, kviečiant 
socialistus kalbėtojus, ne
garsinti prakalbų laikraš
čiuose, nes musų klerikalai, 
kurie seka Judošiaus pėdo
mis, stengiasi išadatos pri- 
skaldyt vežimą, kad tik su
stabdžius laisvą, progresy
vi lietuvių judėjimą.

J. Neviackas.

Pajieškau pusseserės Veronikos Sal Pajieškau Antano Ariošiuno drau- 
dukaitės, iš Pasudauno kaimo, Liud- gų. kurie sykiu su juom dirbo lentų 
vinavo parapijos, Suvalkų gub., gy- pjovykloj Tellurede, Colo., L— 17 1._ _ ____ . . . ___ . . kur 17 d.
ve no apie Pittšburgh’ą. Jps pačios at- balandžio š. m. Antanas Ariošiunas 

_:x ----------- j likos užmuštas. Atsitikimą mačiusi
malonės atsišaukti, gaus atlyginimą. i 

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

sišaukti ar kas ją žino praneškit. 
Magdė Bendokiute-Kilikevičienė 
709 W. German st., Baltimore, Md.

Pajieškau brolio Jono Stanio, Kau
no gub., Šiaulių pav., Viekšnų vals
čiaus, Uzleiknės sodžiaus; jis dirbo 
apie Lowell, Ariz., aukso kasyklose, 
turi tenai farmą ir saliuną. Noriu 
6U juo susirašyt, bet neturiu adreso; 
todėl jis pats ar kas jį žino teiksis 
pranešti jo adresą.

Morta Stanaite,
85 Waverly str., Brighton, Mass.

Pajieškaa pusseserės Anelės Drū
tas, iš Vabalininkų parap., Vilkmer
gės pav, Kauno gub., gyvena, rodos. 
Bostone. Jos pačios ar kas ją žino mei 
džiu atsiliepti. • (22)

Jakimas Drukas,
lOo Factory st., Ansonia, Conn.

Pajieškau pusbrolio Igno Mažeikos 
ir švogerkos Onos Albrikaitės, gyve
no Clevelande. Ignas iš Paskuvėnų 
sodos, Luokės valsčiaus, Šiaulių pav. 
Kauno gub. Jų pačių atsišaukti ar 
kas juos žino malonės pranešti.

Kazimieras Paulauskas, (22)
32 Factory st., Nashua, N. H.

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

Kari Schreibėr
% P. Sprains. 

Winifred, Mantana.

(20)

PARDAVIMAI

1Į Skaitytoju Klausimai į VISUOMENĖS ŽINIAI

Pajieškau pusbrolių: Franciškaus, 
Jurgio ir Stepono Patamsių, gyveno 
Chicagoj. Taipgi draugų: Kazimiero 
Adomonies ir Kazimiero Jurkonies. 
visi iš Andrioniškio miesto, Anykš
čių parap. Visų meldžiu atsišaukti.

Jonas Patamsis, (21
7 Cady str., Ix>well, Mass.

)

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 18 iki 30 metų amžiaus, laisvų 
pažiūrų. Aš esu 27 metų. Mylinčios 
grąžų gyvenimą malonės atsišaukti, 
platesnes žinias ir atsakymą suteik
siu per laišką, (21)

B. S. B.
4634 So. Paulina str., Chicago, Iii.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 18 iki 24 metų amžinus, aš esu 
21 i.iecų. Su pirmu laiški meldžiu 
prisiųsti ::avo paveikslą. Platesnes ži
nias suteiksiu per laišką ir esant rei
kalui paveikslus grąžinsiu.

S. Giedraitis,
3 Brighton ave.. Woreester, Mass.

Pajieskąu apsivedimui merginos, 
nuo 19 iki 23 metu amžiaus, mok:inJ 
čios anglų kalboj skaityti ir rašyti. 
Aš esu 27 metų amžiaus, dirbu For
do dirbtuvėj, uždirbu po 6 dolerius 
į dieną. Noriu užsidėti savo biznį ir 
man reikalinga atsakanti gyvenimo 
draugė. Meldžiu atsišaukti, 
kymą duosiu kiekvienai.

I*. Klanauskas,
1086 Medbury ave., Detroit, Mich,

atsa

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 18 iki 25 metų amžiaus, aš esu 27 
metų, turiu gerą užsiėmimą. Su pir
mu laišku meldžiu prisiųsti savo pa
veikslą. atsakymą duosiu ir platesnes 
žinias kiekviena:. (23)

Jonas StaDalionis,
965 Lovely st., Portland, Oregon.

GAUS $5.00 DOVANV kas praneš 
tikrą adresą Adolfo Szultz. Jis išva
žiavo iš Cambridge, Mass., gyveno 
Campello, Mass. Jis yra tamsių plau
kų, rudų akių, smulkaus dai)au3 vei
do, 33 metų amžiaus. Kalba angliš
kai, lietuviškai ir lenkiškai, 
iš Nacališkių dvaro, Pabaisko 
pijos, Vilkmergės pav., Kauno 

P. Bartkevičia,
877 Cambridge st.,

Cambridge,

Paeina 
para- 

' gub.
<21)

Mass.

4 kam- 
pama-

5 vaka-

PARSIDUODA FORMtTAJ 
bariams už prieinamą kainą; 
tyt gali kiekvieną dieną nuo 
re. Viktoras Vaitailis,

288 Athens str., So. Boston, Mass. ___________ _____________ * _____ ____ ___
PARSIDUODA geras namas ir 

šmotas žemės. Namas dviejų lubų, 
vieta graži, parsiduoda delei savinin
ko persikėlimo kiton vieton gyventi. 
Parsiduoda ant lengvų išmokėjimų. 
Kreipkitės pas.

Petras Sargelis, (21)
48 William ave., Bristol, Conn.

PARSIDUODA Farmos, 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 gerą pa
tarnavimą. (20)

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

Klausimas
kerbiamoji Redakcija:— 
Esmi dėkingas jums už 

[jūsų duotą man aiškų atsa
kymą, tečiaus atleisite man, 
kad aš ir vėl varginsiu jus 
nauju savo klausimu, 
taip:

Jus parodėt faktu, kad 
anglų kalboj beveik pusė y- 
ra svetimų žodžių, kaip ma
tosi, daugiausiai jų lotynų 
kalbos.

Kaip žinoma, anglai susi
duria ir senovėje galėjo su
sidurti su kaimynais germa
nais bei franeuzais, tai kaip 
jų kalbon galėjo patekti tiek 
daug lotyniškų žodžių?

. , - _ . . Antra,ar be tų svetimų žo-
ir I kU0Pa i statė , scenoje Į dzin anglai niekad negalėda- 

. ......... ~ ~ vo apsieiti?

Ir

Henry Hevwcod Memo- 
rial Hospital iš Gardner, 
Mass. ligonbučio valdyba pa
skelbia visuomenei sekanti 
reikalą:

Pakilus visų ligonbučiui 
reikalingų reikmenų kai
noms, ligonbučio valdyba li
kosi priversta pakelti mo
kesti už privatinius ligon- 
butv kambarius. Nuo gegu
žės 1 d. 1918 m. privatiniai 
kambariai, už kuriuos buvo 
mokama po $21.00 sąvaitėj, 
dabar po $28.00, o tie, kurie 
buvo po $28.00, dabar po 
$35.00 ir $40.00 savaitei.(22)

Pajieškau draajrę: Aajrusto Gau- 
bo. Alekso Rutenberero ir Petro Alan- 
derio. risi MargeninkŲ sodos. Lauk
žemio narap., Tebšuj pav., Kaur.o 
gub. Meldžiu rišu atsišaukti. (21' 

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

Pajieškau brolių Kazimiero ir Fra- 
no Yuknų. iš Purplių sodos, Laižuvos 
parapijos, Šiaulių pav., Kauno gub. 
Taipgi pusbrolių Antano ir Igno Ži
liu iš Sturr.ru sodos, meldžiu visų _at- 
sišaukti.

Adomas Yukna,
424 Souadron ave.. S. S. C.

Biind Slough. Ore.

(21)

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

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

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės, nuo 30 iki 40 metų am
žiau, mylinčios ramų draugišką gyve
nimą. Aš esu 40 metų amžiaus. Su 
pirmu laišku meldžiu prisiųst savo 
paveikslą, atsakymą duosiu kiekvie
nai ir paveikslus grąžinsiu.

C. K. Mairon, (21)
50 Longwood ave., Roxbury, Mass.

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

J. Mamuckaitis,
71 EAXTER str„

So. Boston, Mass.

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

79 Vine str., Montello, Mass.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
tarpe 18 ir 30 metų, kuri moka gerai 
anglišką kalbą ir raštą, ir butų dir
bus prie naminio darbo, geros svei
katos ir švaraus apsiėjimo. Aš esu 
blaivas, geras amatninkas ir turiu 
gerą darba.

John Sarata,
Gen. Delivery, Ogden, Utah.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
tinkamos prie kostumoriškos rubsiu- 
vvstės biznio. Turi būti linksmo ir 
malonaus budo. Norinčios turėti gra
žų gyvenimą malonės atsišaukti, pri- 
sųsdamos savo paveikslus.

Simanas Yaškevičius,
2707 VVashington ave.,

Saginaa-, Mich.

Namas! Namas!
Parsiduoda puikus, dviejų auk

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

A. GILDER1S,
2636 E. Leliigh Ave., 

Philadelphia, Pa.

(20)

didžiulį veikalą, 5 aktų, 7 a- 
tidengimų tragediją "Rut-

VOKIEČIŲ DIPLOMATAI |vi1^’vį<lin.imeTda.|yvauja A,T^kT",as- ,. . .
SKUNDŽIA LAIKRAŠTI l"r3 40 aktorių. .Jau tas ro- Uz supopulianzavimą lo- 

do, kad toks veikalas pa- tyniškų žodžių anglų kalbo. 
prastiems darbo žmonėms didžiausia dėka priguli Sha- 
atvaidinti reikia netik ne- kespeare’ui, kuris savo vei- 
maža drąsos, lėšų, bet ir e- kalams imdamas daugiau- 
nergijos ir spėkų. Musų so- šiai iš Italijos atsitikimų bei 
cialistai tečiaus savo pasi- raštu siužetus, įnešė anglų 
ryžimą pataiko išpildyt ir kalbon begales' 
išpildo garbingai. m 
[visais atžvilgiais 
gerai. Rutvilės rolėje p-lė 11vnai ir iš čia anglų’kalbon 
K. Kulbiutė buvo tikra sce- taipgi pateko nemaža tų lo- 
nos žvaigždė. Trainaičio tvniškų žodžių, nors jau ir 
rolėje J. Bakšis ir Gaivydo neoriginalėje jų formoje, 
rolėje J. Likas irgi pasirodė Originale anglo-saksų kal- 
tikrais artistais. Ir kiti ak- Ka yra germaniška. Dėl pa- 
tonai savo užduotis atliko vyzdžio privedarti čia seno- 
pagirtmaL Žodžiu sakant, VgS anglų kalbos eilių šmo- 
veikalas atvaidmta puikiai n* Lciį, taip kaip Layamonas 
publikoj padaryta geriau-KJ200 metais) savo poemoj 
sias įsDudis. *”The Brut” rašė:

And eh wulle varen to 
Avalun;

To vairest aire maidene, 
To Argante there quene, 
Alven swithe sccone.

Kuhlman ir Czernin buvo 
kaltinami už draugavimą su 

paleistuvėmis.
Pakraščiai rašo, kad vo

kiečių kancleris Hertlingas 
apskundęs Berlyno "Deu- 
tsche Zeitung” už Įžeidimą 
Vokietijos užsienio ministe- 
rio Kuhlmano ir buvusio 
Austrijos užsienio ntinisie- 
rio Czernino. Tasai laik
raštis parašė, kad minėtieji 
diplomatai, būdami Bucha- 
reste ant pasikalbėjimo, 
draugavo su paleistuvėmis 
ir prie žmonių taip el
gėsi, kad Vokietijos vardas 
buvęs pažemintas.

lotynišku
Teatras žodžių.
pavyko Į Franeuzai yra taipgi lo-

AUKOS
RUMEORD, ME.

Laike parengtų išeinantiems į ka
rę Jono Zadeikos ir Juozapo Jokūbai
čio išleistuvių, susirinkusieji draugai 
suaukavo L. Š. F. $18.75.

Aukavo: J. Zadeika $2.00; J. Jokū
baitis, F. Laureckas, J. Lukas, S. Ja- 
rusunas, S. Paulikas, P. Začeikis, J. 
Zadeikis, A. Cherry. J. Albert, A. 
Pranskaitis, J. McShone, W. Jasotas, 
S. Norbutas. A. Miliauskas ir P. Šal- 
mietis po $1.00; A. Zadeikienė, J. 
Laureckienė ir P. Skuodas po 50c. J. 
Mockus 25c. Viso $18.75.

Pinigai pasiųsta per "Keleivio” re
dakcija Lietuvos šelpimo Fondan. 
Aukavusiems tariamo ačiū.

F. Laureckas.
Pinigų $18.75c. gavome ir perdavėm 

LŠF. kasininkui K. Šidlauskui.
J. G. Gegužis.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo-20 iki 30 metų amžiaus, padoraus 
gyvenimo ir malonaus budo. Dėl pla
tesnių žinių meldžiu kreiptis šiuo ad
resu: F. S. (21)

BOX 95. Crane, W. Va.

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)

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

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

Gegužiniame “Karde”
Apart kitų gėrybių: 

veikslų atsidaro Meilės 
teismas. Juokų galybės, 
kitę šį numerį

Kaina metams $1.00. 
Pavienis numeris 10c.

”KARI)AS” 251 Broadway,

juoku ir pa- 
Ekspertės 

Pars'trau-

f •« 

i 
South Boston. Mass.

Į
I

Povilas Bugėnis
85 Dryer are., Waterbury, Conn.

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

Stanley Rimkus
Co. F 108-th Infantry,

Camp Wadsworth
Spartansburg. S. C.

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

Frank Mingala, (20)
925 Granbush str., Wilwaukee, Vis

(20)

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

J. Cons,
Wood-Ward Cor. Bar.,

Detroit, Mich.

(20)

Dr. A. Montvid
Lietuvis Chirurgas ir Gydytojas.

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

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

Nedėldicniais priima tik iškalno 
susitarus.

Rezidencijos Teleph. Albany 5546.

Pajieškojimai

FRANCUZI.ION NUSIŲS
TA JAU 500,000 KAREI

VIŲ SU VIRŠUM.
Washington.— Francuzr 

jon nusiųsta jau daugiau 
kaip pusė miliono kareivių. 
Sekretorius Baker leido pe
reitoj sąvaitėj paskelbti, jog 
sausio mėnesy jo paduota- 
sai kongresui aprokavimas, 
kad šių metų pradžioje bu
sią galima nusiųsti Francu- 
zijon 500,000 kareivių, da
bar likos jau perviršytas.

Ponas Bakeris padiktavę 
šitokį pranešimą:

"Sausio mėnesy aš pasa
kiau senato komitetui, jog 
yra daug vilties, kad šių 
metų pradžioje Francuzijon 
galima bus nusiųsti 500,000 
Amerikos kareivių. Nors 
nei dabar, nei vėliau aš ra
sit negalėsiu pasakyti, kiek 
kariumenės Prancūzijoj 

mes turim, bet man smagu, 
jog aš galiu pranešti, kad 
mano aprokavimas sausio 
mėnesv jau likos perviršy
tas.”

sias įspūdis.
Materialiu žvilgsniu irgi 

laimėta. Publikos buvo ga
na daug ir nors tokio veika
lo atvaidinimas nerrfažai lė
šavo, kuopai da ir pelno lie
ka.

Pažvelgus tuo tarpu į de
šinį musų visuomenės spar
ną. daugiau nieko kita nesi
mato, kaip girtuokliavimas, 
peštynės ir tasymasis už jas 
po teismus. Atsiradus čia 
neprigulmingai 
"zaležninkai” ir 
minkai” tarp savęs kovojai tai yra perdirbti į dabarti- 
prasivardžiavimais ir vieni nę kalbą ir rašybą, pav., tos 
kitų pajuokimais. Visuome-1 pačios eilės dabar parašytos 
nei iš to maža naudos.

"Vidurinė srovė" (tauti
ninkai), būdami be tvirtų 
principų, vis labiau nyksta. 
Pastaruoju laiku jie puolė
si klerikalų glėbin; privers
ti už griekus atkalbėti po
terius, dabar jaučiasi apą- 
šutinę. Jie nieko neveikia 
ir turbut jau nei

And hao scal mine wunden 
Makien alle isiinde, 

Al hal me makien
Mid haleweiye drenchen.
Šitokią kalbą šių dienų an- 

parapijai, I glas nedaug jau supranta, 
"nezalež- todėl ir senovės kalbos raš-

nemano

šitaip:
And I will fare to Avalun, 

To fairest of all maidens, 
To Argante the uueen, 
An elf verv beautiful.
And she shall my wounds 
Make all sound;
All whole me make 
With healing drinks. 
Manome, kad tos

(Boston Post, May 9.)

eilės 
veikti,” žinodami, kad nei įduos jum atsakymą, jog an- 

prie socialistų, nei prie klerr glo-saksai galėjo apsieiti be 
kalų jie su savo "princi- svetimų jiems žodžių, nors 
pais" nebetinka. Tai taip ir ir tose virštilpusiose eilėse 
laukia savo liūdnos ateities, jau pastebiama svetimų kal- 

Bertulių žentas. [ bų įtaka.

Aš Anelė Atsutė pajieškau savo 
pusseserių: Teklės, Damės ir Karusūs 
Atsučių. Paeina iš Vilniaus gub., 
Trakų pav., Jezno miestelio. Prašau 
atsišaukti arba kas kitas malonėki’, 
pranešti šiuo adresu: (21)

Anelė Atsutč,
2128 Watson str., Pittsburgh, Pa. I

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

APSIVEDIMAL

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

George Paslis, Johnston City, III.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės, nuo 30 iki 40 metų am
žiaus, aš esu 3g metų. Su pirmu laišku 
meldžiu prisiųsti savo paveikslą, pla
tesnes žinias suteiksiu per laišką.

J. S. D. (21)
312ą Richmond st.,

Philadelphia, Pa.

Pajieškau Marijonos ir Onos Lau- 
rinaičiukiu ir kitų giminių ir pažįs
tamų. Marijona pirma gyveno Ra- 
yonne. N. J. Paeina iš Kauno gub., 
Raseinių pav. Jurbarko valsčiaus, 
Skirsnemunės kaimo. Malonėkit atsi
šaukti, adresuodami šiaip: (22)

Mr. Jonas Laurinantis.
2204 Forbes str., Pittsburgh, Pa.

REIKALAVIMAI.
REIKALING/V mergina arba našlė 

prie namą darbo. Darbo nedaug, mo
kestis gera. Kreipkitės šiuo adresu: 

E. Tamulciz, (21)
BOX 39, Ilion, N. Y.

Pajieškau giminių ir pažįstamų, aš 
esmi Suvalkų gub., Naumiesčio pav., 
Ziplių gmino, Šakių parapijos, Piliu- 
kiškės kaimo.

Juozas S. Stanaitis,
177 Ten Eyck str., Brooklyn, N. Y.

Pajieškau Jurgio Varnio, iš Uk
mergės pav., Amerikoj gyveno apie 
JO metų. Pittsburgh buvo pas mane 
ant burdo; 29 balandžio išbėgo. Jis 
yra storas, riebus, sveria 190 svarų, 
turi suvirs 5 pėdas augščio, raudonas, 
biski žilas, viršugalvis plikas; eina 
pasisvyruodasnas. Kas jį suras ir 
man praneš, gaus 50 dol. Jis — bar- 
berys, dirba harberšapčj. viską nuo 
manęs pavogė. Aš biodna moteris naš
lė. Mano adresas:

Mrs Lucė Balčiuvienė, (21) 
2212 VVatson str., Pittsburgh, Pa.

Pajieškau draugo Petro Stepanovo 
(jis rusas), gimęs ir augęs Lietuvoj, 
kalba lietuviškai, paeina iš Anykščių 
parapijos Vikonių sodžiaus. .Jo paties 
atsišaukti ar kas jį žino malonės pra
nešti.

Juozas Pipiras,
223 Weber str., Toledo, Ohio.

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 apsivedimui merginos, 
nuo 18 iki 23 metu amžiaus, aš esu 
25 metų amžiaus, 5 pėdu ir 10 colių 
augščio. iš amato mechanikas. Su 
pirmu laišku meldžiu prisiųsti savo 
paveiksią, atsakymą ir platesnes ži
nias suteiksiu per laišką Paveikslus 
grąžinsiu. (21)

Joseph Marks,
826 So. 18-th st,

St Joseph. Mo.

REIKALINGI DARBININKAI.
Darbo parupinimo biuras Montel- 

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

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

PASIKALBĖJIMAS

2.
3.

4.

Pajieškau ansivedimui 
nuo 25 iki 30 metų amžiaus, 
pažiūrų, mylinčios vesti paderu 
žų gyvenimą. Aš esu 32 metų 
žiaus. Su pirmu laišku meldžiu 
siųsti savo paveikslą, paveikslus 
žinsiu, platesnes žinias suteiksiu per 
laišką. (21)

Kazimieras Pališkis,
P. O. BOX 161,

Sydncy Minės N. S., Canada.

merginos, 
laisvų 

grr.- 
am- 
pri- 

R-rą-

REIKALINGA MERGINA
(arba Moteriške.)

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

RUTKAUS SPAUSTUVE 
2613 VV. Fort St. 

P. O. Boa 1233 Detroit, Mich.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 18 iki 32 metų amžiaus, aš esu 
26 metų, turiu gera darbą. Su pirmu 
laišku meldžiu prisiųsti savo paveik
slą. atsakymą duosiu kiekvienai.

Juozapas Radzevičia,
302 17-th ave., New Duiuth, Minn.

REIKALAUJAM:
Lietuvių ir rusų dirbti kietųjų ang

lių mainose. Merrimack kasyklose, ne
toli Christiansburg, Virginijoj, prie 
Norfolk ir Wcstcrn 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 komisarus 
prieinama kaina, mokyklos ir bažny
čios. Laišku galit klaust nas: (20) 

W. E. ROTHERMEL
Merrimack Minės. Virginia.

Pajieškau apsiredimui merginos 
arl>a našlės, nuo 20 iki 30 metų me
tu amžiaus, aš esu 33 metų, nevarto
ju svaigalų, turiu 10,000 vertės turto, 
dirbti automobilių fabrikoj. Mylin- 

1 čios gražų gyvenimą, malonės atsi
šaukti, prisiųsdamos savo paveikslus. 
Vyrų prašau nurašinėti.

A. Wialis,
25 Mattimore str., Passaic, N. J.ii

REIKALINGI VYRAI IR 
MOTERIS.

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

GORALSKYS EMPL. OFFICE.
52 Salėm sL, Boston, Mass. I

.J* y« 
svarbi iš ke
lių atžvil
gių jos tari
nio: šv. pa
veikslų. ir 
švnetraščto 
dieviškos 

kalbos.

4
PAVEIKSLAI.

1. Dievas, 
sutvėrė A- 
domą iš mė

lio. į pusdams jam dvasią per nosį. 
Adomas, su Jevą, Rojaus darže. 
Velnias pasivertė i aniolą: Gabri
elius su Arbaniolų po jo sparnais. 
Adamas. Jieva. žaltys ir dievo 
Balsas.

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

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

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

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

Biblija Riešučio Korale.
Su dešimt paveikslų. Švento Rašto 

Patrijarhų. minėtinai paveikslai: Ado
mo. Nojaus. Abraomo. Loto, Jokūbe. 
Maižešiaus. Jozuvo. Dovydo. Saliamo
no. Elijošiaus. ir kitų. Prie kiekvieno 
paveikslo bus ir Biografija, svarbiau
sių gyvenimo darbų ir už reiškimų.

Kiekviena knyga 5x8 32 pusi, kaina 25c 
Arba penki egzempliorai už .... $t 00.

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

Pinigus siuskite per “Money Order."

BUTKAUS SPAUSTUVE
2613 XV. Fort St

P. O. Box 1233 Detroit, Mich.

Sturr.ru
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Mano kelione j Aneriką
• Monologas ;

Jie pasižiurėjo į mane, ir 
senis beūsis gaspadoriui 
sako:

—Na, ne. Važiuojam į
Staliupėnus į turgų.

Nors apsigavau, bet sykiu 
radau būdą, kaip galiu nu
važiuot į Ameriką. Kokias 
dvi vagas nuaręs, išjun
giau jaučius ir nusivedžiau 
juos į Stalupėnus ant jomar- 
ko.

Bet ant kelio atsitiko pri- 
podkas. Pasitikau vieną 
prusą vežant bosą šnapso — 
tai yra netokį bosą, kuriems 
Amerikoj reikia fundvt, ale 
tokį kubilą, ką abudu galai 
užkalti, o vidury pripilta 
šnapso — na ir kaip tik aš 
jį susitikau, tuoj prūselio 
arkliai pasibaidė, jo vežimas 
augštyn kojomis, bosas ant 
žemės, o šnapsas į grovi ir 
bėga sau pakalnėn. Prūsas 
nieko nelaukdamas krito 
ant pilvo ir davai iš griovio 
gert. Aš irgi priguliau ša
lia jo ir pradėjau traukti 
per šiaudą kaip ameriko
nas sodę. Atsikėlęs žiuriu, 
kad mano jaučiai irgi sre
bia iš griovio. Pasivariau 
kokį varstą toliau, Menas 
jautis kabarakšt ir panirto. 
Aš jį ir šiaip ir taip, o jis nei 

ir jau nejuda. Sakau, pastipo nuo 
spirito. Išsiėmiau peilį ir 

\r! pradedu lupti skūrą. Numo-

Slaukęs 21-mų metii aš pa
likau kandidatu į kareivius, 
likau kandidatu į kareivius; 
be mano sutikimo, žino
damas, kad tie, kurie mane 
skiria į kareivius, visai ne- 
siklausia, ar aš sutinku ar 
ne, tai nenorėdamas tos 
brukamos kareivio garbės, 
žinoma, ir tos rudos rudinės 
ir visa ko kito su ta rudine 
giminingo — nusprendžiau 
drožti per balą į tą auksų 
kalnais išpuoštą Ameriką. 
Tik viena bėda da ne bėda, 
kaip matote, nuo vienos bė
dos išsisukti lengvai sura
dau aš būdą. Bet štai antra 
bėda ateina. Balos briste 
neperbrisi, reikia už perve
žimą užmokėti, o jus žinote, 
kad musų Lietuvoje aukso 
kalnų nėra. Po ilgų misliji- 
mų da ir antrai bėdai į pa
nosę kumštelėjęs, šiai p-tai p 
nuo savęs ją nustūmiau— 
kad-ir be pinigų visgi galiu 
nors į Prusus pabėgti. Vie
nu žodžiu pasakius — pasi
sekė. Prisitaikęs prie gro- 
nyčios, kaip tik sargas nuė
jo toliaus, aš kai zuikis iš 
rugių tik skikykt ■ 
pabučiuok Kaulai!

Esu sau Prūsų žemėj, 
dabar jūsų kareiviškos rudi- ^{au iki ragį ogi mano jau
nės nei blusų nesibijau. . pradeda keltis. Išsipagi-

Ale ve—norisi valgyt, pi- riojo, matote. Čia bus vel- 
_ _ . ? netuJ‘įudnias, mislinu sau, kaip nu-nigų nėra, darbo neturiu, !nias> mislinu sau, LJr „ 

pernakvot tai kad ir po Die-;iUptas jautis pradės lakstyt
vo pastoge da galėčiau, tik 
kad nors kur sodną ar dar
žą radus, gal ir niurnantį 
pilvą galima butų nuramin
ti obuolį ar kokią morką 
jam įkišus.

Po valandos ėjimo priė
jau dvarą. Sodnas ir dar
žai aptverti augštomis sta
čiokų tvoromis—neperšok
si, laukt nakties irgi neprak- in7usVjaučius. Paėmė'jfs jau
tiška, viena kad pilvas per- čiui už vuodegos ir —timpt! 
daug rūstauja, antra, nak-ltrimptj Brolyti tu r-----
čia gali paleisti iš budų^g jautis kaip šoks

Nusigandęs aš davai maut 
tą skūrą jam atgal. Užmo
viau ir nusivariau į Stalupė
nus. Prusai tuojaus mane 
apniko ir pinigus užmokėjo. 
Sako busią geri veisliniai 
jaučiai. Viskas butą išėję 
švelniai, ale atėjo vienas se
nas prūsas ir sakosi turis 
kokią ten praktiką apie veis-

šunis, o su tais, vyruti, nesu
sikalbėsi... Nusprendžiau ei
ti j dvarą darbo prašyti.

Kieme susitikau storą, 
barzdotą su stačioke purcili- 
ne pypke dantyse fliuką. 
Nusiėmiau kepurę, norėjau 
pabučiuot jam ranką, 
jis nedavė, linksmai 
juokdamas paklausė:

—Was-du-wilst ?...
Aš nemokėjau jam pasa

kyt prūsiškai ko aš noriu, 
tai pradėjau jam rodyt lie
tuviškai, kaip šieną piauna, 
kaip rugius kulia, kaip lau
kus aria, akėja — ot šitaip... 
ot šitaip... na, jus patįs žino
te, kaip žmonės daro plau
dami, kuldami, ardami ir tt. 
Ant galo parodžiau jam.kad 
man reikia valgyt, apsivilkt 
ir miegot. Prūsas nors ir 
juokėsi, bet matyt mane 
visgi suprato ir pasakė:

—Ganc-gut. Kom in štob. 
Nusivedė mane į stubą, 

kaž-ką paverveliavo mote
riškei, toji davė man paval
gy! ir paskui nuvedė Į šali
nę, kad šiauduose pernak
vočiau. Na, misliu sau, tai 
jau trečia bėda nuo savęs, 
dėkui-dievui, nustūmiau! 
Taip ir nueisiu Į Ameriką, 
lipdamas kai kopėčiom nuo 
vienos bėdos ant kitos.

Pernakvojęs šalinėj, ga
vau pusryčius ir netrukus 
jau sau švilpaudamas ariu 
prūso žemę. Vakare vary- 
damasis jaučius namo, mis-

tik 
nusi-

i

I

>

čias drapanas, tai užsisakykite pas 
lietuvius kriaučių*:

iš ryto

galit 
(?)

10 m. So. Bostone.
399 Broadwav, 

J} SO. BOSTON, MASS

laiške j
■ -------------------------------------------------------------------------------------------------------

SKAITYKIT IR PLATIN- 
KIT "KELEIVI?’

ir susiti- jĮ3***3^*3*0*310^

KELEIVIS.

;į

I KREST KENDŽIŲ.
o ji niekad nepamirš jus. nes 
kendžių gardumas priverčia jų 
jus mylėt. Reikalaukit visur ir 
visados Looaey's C re* t Ken
džių. Jeigu negali gaut kitur, 
tai prisiųsk mums dolerį, o 

’H gausi vienų svarų geriausių 
Amerikoj išdirbtų kendžių.

Geriausias agentas Bostone.
K. ŠIDLAUSKAS

$26 BROADVAT, 
L SOUTH BOSTON, KAM Jį

Geriam* Kriaaiius tat*. RasijOS Revolracijos
Jeigu norite tinkamas ir atsakau- —A

PAVEIKSLAS
Minėtu paveiksi** parodo , kaip 

nuginkluoja carų ir kaip jis turi pa
sitraukt nuo sosto. Kevoliucijonie- 
riai aplinkui apsupę su raudonomis < 
vėliavomis apskelbia Laisvę. Pa
veikslas spalvuotas ir garai atrodo. I 
Prisiųskite 2i t, o mes prisiusime 
jums paveikslų. Galite suvyniot 25c. 
I popierų ir pasiųst prastame ' 
užrašydami aiškiai adresų.

"KELEIVIS”
255 Broadway, 

South Boston* Mass.

Kada perrišoMai
įtrink kaklą, krutinę ir apačias kojų 

D-r* McMar'lo 

PAIN-EXPELLER
Tuojau apsaugoja nuo ligų ir gydo 

Tikras tiktai su pažymėta marke 
“ĮKĄRĄ"

SSe. ir tte. buteliukas visose aptiškus* arba 
atsčiai nuo

F. AD. RtCHTBM * CO.
74-M WaaMoctoa Street. New Yeek. N. V.

Siutus, Overkotus I 
ir kitokius Rubus 
DUOKIT PASIŪT MUMS.

PATR1OTS

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

BOSTON, MASS.

Mes užtikrinam, kad Jus aučėdyait pinigų: 
ir turėsite GRAŽIUS RUBUS. Kadangi: 
mes imam materijų iš gerųjų firmų ir pri-; 
mieruojam rūbų pagal žmogų, todėl musų • 
pasiūti siutai ar overkotai nesudarko žaao-j 
gaus išvaizdos ir būna tvirtesni.
VISOKIUS VYRAMS SIUTUS IR OVER-: 
KOTUS PASTOVAM PIGIAI IR GERAL:
TAIPGI IŠVALOM IR ISPROSINAM j 

VYRŲ IR MOTERŲ RUBUS •
Darbas geras ir užtikrintas. Kaina 

prieinama.
Tikras Jūsų brolis lietuvis

Ant. Januška
222 W. BR0ADWAY, 
SO. BOSTON, MASS.

Telefonas: So. Boston—2101* ■

Nusipirk mosties
TAI BUSI GRAŽUS! Jų išdirba 

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

J. RIMKUS
P. O. Box 36. .Holbrook., Mana. 
10 DALYKŲ KIŠENINIO PEILIO 

KOMBINACIJA $1.50

| B. S. Stone, Oph.D
Akių .

Specijalistas.

Išėjova į kiemą 
kova kuone ant slenksčio 
jauną prusaitę. Ji ištikrų
jų buvo begalo graži ir vik
ri mergaitė. Motina kaž-ką 
suverveliavo jai vokiškai, ji 
viliojantį žvilgsnį man metė, 
šypterėjo ir įbėgo vidun. 
Man kas tokio taip ir griebė 
už širdies. Kad tik ji ne
miegotų kartu su sene, o jau 
susipažinti su ją nebus sun
ku... Mane apėmė smagus 
neramumas. Visiškai užsi
miršau apie parduotus jau
čius ir pinigus bato gale. 
Žinodamas kur stovi su
krautos malkos, aš greit nu
ėjau į daržinę. Daržinėj bu
vo jau tam?u, maniau išsi
nešti kelmą į tarpdurį ir su
kapoti.

Bemislidamas apie md- 
plaukę prusaitę, mojau kir
viu Į šiekštą malkų, kad pa- 
sispiovus į delnus. Kirvis 
atsimušė į kokį tai minkšto- 
ką daiktą, išgirdau sumyki- 
mą ir puolimą... Tai buvo 
našlės juoda karvė.

—Va Jėzau Marija! Ką aš 
padariau? O vis tai dėl tos 
gražios rudaplaukės!...

Persigandęs pasileidau 
bėgti ir pabėgau. Nežinau, 
ką ten jos manė delko joms 
karvę užmušiau, manau, 
kad jos palaikė mane už be
protį. Nedrįsau grįžti pas 
jas pasiaiškinti.

Nepasakosiu aš jum apie 
visus savo pripodkus ir no- 
postis, tik tiek pasakysiu, 
kad iš vienos bėdos nagų 
papuldamas į kitos nagus, 
kaip ta nelyginant bolė, ku
rią vaikai mėto, aš atvykau 
Į Ameriką, kad apsisaugo
jus rudinės. Pasakysiu 
jums į ausį, kad aš ir čia pa
taikiau apsisaugot... Tik jau 
nereikėjo pereiti per tiek 
bėdų, užteko nuo savęs nu
mesti keliatą amželio kry
želių, dailiai nusiskusti ūsu', 
padaryti feiso lektrikinį ma
sažą, truputį apsidulkinti 
tais milteliais, kokiais penti
nas mergos—nu ir aš pasili
kau perjaunas...

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 randasi lietuvis ap
tiekorius.
EDVARD DALY, Savininkas

18 Brjadway, So. Boston.
Galite reikalauti ir per laiš-, 

kus, o mes per ekspresų gyduo-i 
les atsiųsime. . į

KARE IR LIGOS!
KARE, TAI LIGŲ GIMDYTOJA.

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

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

valgiui bei VALGIO VIRŠKINIMUI
Karė yra priežastimi valgio produktų 

pabrangimo, delko paprastai žmonės 
bei darbininkai turi permainyti jiems 

priprastus valgius, kitais arba sumažinti 
jų sunaudojamų laiką.

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

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

laukite prisiųsdami pinigus pačto ženk
leliais, šiuo adresu:

Jonas A. Katkus |
UŽLAIKAU VISOKIŲ KNYGŲ d 

IR KITOKIŲ* DAIKTŲ.
Galima gaut pirkti visus Ame -> '• 

rikoje leidžiamus laikraščius, j 
taipgi ir juos užsiprenumeruoti. į s 

Krautu •’ė atvira nuo 7 
iki 12 vidurnakčio.

Toliaus gyvenantieji 
keiptis lašku šuo adresu:

J. A. KATKUS 
2294 Forbea sL, Pittsburgh, Pa.Ii 

z

! Brolyti tu mano,
> — ir 

išsinėrė iš skuros! Prūsas 
kabarkšt augštyn kojomis. 
Aš pasileidžiau bėgt. Ir pa
bėgau.

Well — kaip sako ameri
konai, padariau gerą bizni. 
Jaučiai buvo geri, lengvai 
juos pardaviau už šimtą 
markių. Baigali, jus neži
note, kaip aš buvau links
mas tada... Štai ir pinigų tu- 

•riu kelionei į Ameriką! Kad 
buvau basas, tai nusipirkau 
sau batus, insidėjau pinigus 
Į pati čebato galą, apsiaviau 
ir iš Stalupėnų iškeliavau f 
Ameriką.

Katroj pusėj ta Amerika. 
—bala ją žino. Ėjau sau ot 
taip, kur kojos nešė, jieško- 
damas tos plačios balos, ką 
mare vadina. Apie vakarą 
priėjau viensėdiją, Į kur už
ėjau, kad pasiprašius nak
vynės. Kieme radau apy
senę moteriškę, į kurią pra
kalbėjęs žodžiu pono-dievo, 
išgirdau, kad moteris lietu
viškai šneka. Misliu sau: 
tikrai man dievulis padeda. 
Moteris pasirodė labai šne
ki ir aš netrukus dažinojau, j 
kad ji našlė, kad turi jauną 
dukterį, kuri buvo išėjus 
parvesti iš ganyklos karvę. 
Įsivedus mane į stubą, da
vė duonos su sviestu ir sū
rio, nes ištikrųjų nuo pusryt 
buvau nevalgęs, 
ruošė vakarienę, besišnekė 
dama apie savo 
taip, kad galėjau suprasti 

i jog ir į žntus lengvai galiu 
patekti... Gal ir Amerikos 
vertėtu išsižadėti, mislinau 
sau. Moteris neturėdama 
ugniai malkų, pasiėmė kir
vį. Dėl mandagumo ir dė
kingumo už vakarienę, o gal 
ir dėlto, kad pasirodžius jog 
esu netinginvs, pasivijau ją 
ir pasakiau: duokit man kir
vį, aš malkų prikaposiu.

—Koks tu geras, žentuk— 
ji pasakė,o man taip ir gerai 
ant širdies pasidarė. Kad 
tik duktė butų graži ir ma
loni. .<3 i*

I

I
I

I

o ji pati

MAGIŠKOS STOKOS.
Padavęs žiūrėtojams ištrt BOLĘ, 

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

Paskui pats priėjęs prie žmogaus iš
trauki tų bolę iš jo nosies. Prisiųski- 
te 25c. gausite ta bolę ir katalio- 
K4- (51)

The Magic Shop.
BOK 309. Holbrook. Mass.

Į

Ant UI 
akmens 

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

gelžkeliu važiuojantiems žmonėms, 
kuriems reikia visuomet tikras lai
kas žinoti. Gvarantuotas ant 20 me
tų. Ypatingas pasiulyjimas. Mes iš
siųsime šj laikrodėlį ant kiekvieno ad
reso už $5.95 C. O. D. ir persiuntimo 
kaštus, su teise jums viskų peržiūrėt 
Jei busi neužganėdintas, nemokėk nė 
cento. Atsiminkite jus užmokėtu- 
mėt už tokį pat laikrodėlį apie $25.00 
jei pirktumėt kitur. Puikus auk
suotas lenciūgėlis ir kabutis dykai so 
kiekvienu laikrodėliu. (?)

EXCELSIOR WATCH CO.
906 Athenaeum Bldg. CHICAGO, ILL

Aš, Alesa Kostovska, pasiro 
dao visai publikai akyse.

VINCAS DAUNORA
Aptiekorius,

229 BEDFORD AVENUE, BROOKLYN, N. Y.

liu sau: je, argi aš čia visą 
savo amžių bearsiu, kaip ar
davau ir namie būdamas? 
Pinigų vis viena neturėsiu, 
kad nuvažiuot Į Ameriką. 
Ant rvt varydamasis jau
čius į dirvą, susitikau va
žiuojančius žmones. Pasvei
kinau juos lietuviškai "Te
gul bus pagarbintas...” Ar 
tikėsit man, kaip aš nusi
džiaugiau, kada atsakė ant 
amžiną! Prišokau prie veži
mo ir klausiu:

—Ar tamstos važiuojate 
j Ameriką?

gyvenimą
t:

NORI, KAD MERGINOS 
MYLĖTŲ?

Jeigu taip, tai nusipirk

HUNGEK
For three yeart America has 
fought jtarvatiM m Belotum 

Wifl Eatktt-wbeat
meat-Iats »nd augar 
that may rtiH f*ad 

food m ship lo*dj?
)!

Kas mane išgelbėjo nuo varginan
čių ligų? Salutaras Bitteris. Aš 
per praeitus 4 metus buvau vos tik 
gyva. Aš kentėjau nuo nevirinimo 
pilvo ir dispensijos. Mažai tegalėda
vau valgyti ir suvalgytas maistas su
teikdavo daug man nesmagumo—at
siliepdavo skilvyj skausmai, rėžimas, 
gargimas vidurių. Diegliai suimda
vo po krutinę, šonuose ir strėnuose. 
Niekur aš negavau pageltos dėl savo 
sveikatos. Bet kada aš pradėjau rei
kalauti Salutaras Bittens ir Saluta
ras, Regulatria, dėl moterų, pradė
jau gerai jausties, gerai valgyti ir 
dirbti, pasidarė smagu viskas. Per 
6 mėnesius aš savo paveiksią nebega
liu pažint ir palikau laiminga naudo
dama Salutaras Bitteria. Kain*$1.00. 
Galima gauti geresniuose saliunuosa 
ir antikose, o kur negalima gauti, 
kreipkis pas: ____

SALUTARAS CHEMTCAL INST. 
žolės nuo visokių blogumų.

J. BALTRŪNAS. Prof. 
1707 S. ITalsted St, Tel. Canal 6417.

Chicago, IR.
«u apgarsinimų turėtų perskaityt 

kiekvienas, iškirpt ir pasilikt.
9



Užgesę Žiburiai
(Gyvenimo vaizdelis.)

P. Krakaitis.9

Apie vienuoliktą valandą mas, ar kokia liga ant jo iš- 
nakties kaž-kas smarkiai spaudė tokius savo pėdsa- 
pabeldė duris. Dvi ypatos, kus, kad net 
iki šiol ramiai sėdėjusios už buvo matyti, 
rundino, knygomis bei po- mažai linksmų 
piergaliais apkrauto stalo, lių yra turėjęs.

lengva 
jog jis 

valandė- 
___ , - - -- J* ištiesų

su nemaža nuostaba pasižiu- jis atėjo Į šį vargo pasaulį, 
rėjo viena kiton. jo motinai našlei begulint

Viena jų da palyginamai; pavargėlių name. Nuo pat 
jauna moteriškė, pasiturin- užgimimo jis tik su skurdu 
čio ūkininko duktė, kuri ir alkiu kovojo. Neturėjo 
da jaunutė būdama iš j progos pažinti geresnės gy- 
meilėš ištekėjo už kaimo venimo pusės. Sukakus 
mokytojaus. Kad tėvams šešiolikai metų pasijuto be- 
duktės pasielgimas labai stovįs ant kryžkelio. Neil- 
nepatiko ir jie savo namų gai svyravęs pasuko į. kai- 
duris jai uždai*ė, tai vyras rę, kur tamsios gatvės, kur 
jai likosi vienintele arti- galima surasti tokį pat di- 
miausia ir pasitikėtiniausia dmiesčio gyventoją, su ku- 
ypata. Neužilgo prisiėjo riuomi prie stiklo putojan- 
jiems persikelti gilumon Ru- čio alaus galima pasišnekė- 
sijos. Nespėjus jiems nau- ti, užmiršti savo vargai, pa- 
joj vietoj apsišildyti, atei- verkti, pasibučiuoti...
na įsakymas stoti kariume- Kartą jis buvo patekęs 
nėn. Jį paėmė, o už keturių per Petrapilio policijos klai- 
mėnesių jinai gavo prane- dą į kalėjimą, kur palaikę jį 
Šimą, kad jos vyras Liud- porą sąvaičių paleido, nort 
vikas žuvo už tėvynę. jis ir nelabai laisvės pagei- 

žinodama, kad ir dabar davo. Gatvėse jieškant ma- 
tėvvškės namų durys jai už- lonių širdžių, jis priprato 
darytos, išpardavė ką gale- matyti vien tik paniekom 
jo ir turėdama palinkimą žvilgsnius, girdėti piktus 
prie piešimo, dailės, pastojo juokus ir pašaipas, kada jis 
į Kijevo mokyklą. sušalęs, sustiręs, alkanas

Tenais susipažino su re- paprašydavo praeivio pini- 
voliucine jaunuomenę o su- gų. Panieka jam išauklėjo 
Bieliajevu net artimai susi- ir pas jį panieką kitiems, 
draugavo. Nekartą rodėsi, 
jiedu įsimylėję. Buvo bema
nę pradėti šeimynišką gyve
nimą, bet matant kokis liūd
nas likimas patiko daugu
mą jų idėjos draugų, jų ta 
mintis apie asmenišką lai
mę skęsdavo bangose min
čių .apie visuomenes padėji
mą ir prispaustųjų judėji
mą.

V. Bieliajevas buvo kokios 
27 metų, atletiškos dailios 
išvaizdos vaikinas. Būda
mas nepaprastai sugabus 
permatyme žmogaus sielos, 
jis visur buvo mielai priima
mas ir matomas. Pažįsta
mieji apie jį anekdotas pa
sakodavę.

Kartą ištiesęs nugrubusią 
pamėlynavusią ranką link 
vieno pono, prašant jo susi- 
mvlėjimo, ir gavęs iš ano 
varioką su pikta pašaipa ji 
tuomi suerzintas trenkė 
auką tiesiog į "labdario” 
veidą ir jau norėjo dėti 
ranką į kišenių, kaip štai 
pajuto, kad ji kas tai stip
riai už rankų pagavo, mu
ša per galvą ir rankas raki
na. Atsidūrė vėl kalėjime 
o netrukus vilkdamas žvan
ginančius ant kojų sunkius 
geležinius pančius jis eilė
je daugelio kitų keliavo Si 
birfcn už pasikėsinimą an 
augšto valdininko gyvas
ties. Kada jis tąjį prasa- 

Kartą Bieliajevą sugavo žengimą padarė, jis pats ne- 
karališkame Kazaniaus te- žinojo. Šaltame Sibire jam 
atre. Mat, buvo atidengtas 
koks tai revoliucinis suokal
bis. Jis likosi supančiotas ir 
uždarytas atskiroj kalėji
mo kamaroj: vietoj nusi
minti, jis ėmė dainuoti. Sar
gas persergėjo jį vieną ir 
antrą kartą. Trečią kartą 
vieton pasielgus pagal įsta
tymo, patsai atsisėdo jo ka
maroje ir paprašė da padai
nuoti.

Už poros valandų jau ėjo 
liuosas gatve. Kišeniuje 
glamžė 25 rublių vertės asi- 
gnaciją ir laiškutį sekančio 
turinio:

”Man gaila, kad likimas 
davė pažinti tave kaipo ka- ninkus, valdžią. Vasario 26 
linį. Eik sau laimingai iš šio d. jis kaipo Kijevo darbinin- 
nedėkingo miesto. Eik, eik !" kų tūlos grupės atstovas pa- 

”B. M., kalėjimo perdėti- teko į revoliucionierių susi- 
nis.” rinkimą, įvykusį Charkovo

Buvo paskutiniame filo- priemiesty. Kaip gražiai 
logijos fakulteto kurse. Gy- jam skambėjo ten susirin- 
veno labai skurdžiai. Kuo- kusių kalbos! Rodėsi, kad 
mi jis maitindavosi, kur dvi- jos liejo i jo dusulio pritroš- 
tns ! _ 
gyvendavo, 
draugai nežinodavo. Išgir
dęs,kad kadaise matyta Na
stė Kijeve lanko mokyklą,jis 
atlankė ją. Kaip smagu yra 
jauniemsiems pasimatyti 
su tais, nuo kurių likimas 
buvo atskyręs! žodžiai, jau
smai išdėstyti ant popieros 
atrodo tik lig kokiais tikre-; 
nvbės šešėliais.

Jiedu tai dabar sėdėjo 
prie paminėto stalo, kada 
pasigirdo durų beldi
mas. Nastė jau buvo beėju
si linkui duru, bet Bieliaje
vas sulaikė ją:

—Leisk man patarnauti.
Ar galiu?

—Kodėl ne? Išdykėlis!...
Duryse pasirodė apie 37 

metų vyriškis. Ar tai nuola
tinis gyvenimo nepasiseki-

Šaltame Sibire jam 
nepatiko, pasiilgo savo gim
tinės, ir jis surado būdą nu
simauti sau nuo kojų sun
kius pančius, kad atgal tė
vynėn parbėgti... Taip jis 
atkeliavo Kijevan. Ji kiti 
vadino visaip, kaip kam pa 
tiko, bet našlaičių prieglau
doje, kur jis ipažu būda
mas savo dienas praleido, jj 
vadindavo Andrium, tai 
taip kaip ir jis pats save va
dina dabar.

Kijeve jis gavo darbą ii 
susipažino su darbininkais. 
Jis ypač labai indomav-o, 
kada išgirsdavo ką nors ty
lomis murmant prieš valdi-

neg 11

sišvietimu ir bukliu atsargu
mu, organizuodamas ir aiš
kindamas darbininkams tik
rąsias jų skurdo ir bėdų 
priežastis. Kad nepakliu- 
vus policijos naguosna, An
drius pradėjo dažnai mainy
ti savo buvainės vietą. Jam 
dabar ir laisvė buvo jau ne 
apkainuojamai brangi; jis 
jautė, kad jo gyvenimas da
bar reikalingas ne vien jam 
pačiam, bet ir daugeliui ki
tų, tokių pat nelaimingu 
žmonių, kaip jis pats. Tt 
priežasčių ir .aplinkybių 
vaikomas, jis blaškėsi po vi 
są plačiąją Rusiją, bet an: 
galo ir vėl atsirado Kijeve.

Vieną gražų vakarą čia 
jam įduota kokie tai spaus 
dinti lapeliai nunešti į nuro 
dvtą vietą, sykiu su pasar
ga: "Žiūrėk, nepapulk...’ 
Nors jis nežinojo, kas ten 
tuose lapeliuose parašyta 
bet žinojo kokiu tikslu jie 
pagaminti, dėlto toji pa 
šarga jam buvo visai berei
kalinga ir jis ją priėmė su 
reikšmingu nusišypsojimu.

Paklaidžiojęs kokią va 
’andą laiko po tamsias gat 
ves ir užkaborius jis ant ga
lo pabaladojo į duris kuria: 
jam atidarė tasai, kurį ji: 
paprastai, vadindavo dva 
sios milžinu. Įnėjęs vidur 
Andrius pirmiausiai pama
tė prie stalo stovinčią ir lin
ksmai besišypsančią Nastę, 
kurią kadaise buvo matęs 
•r kuri ant jo padarė tiek 
:spudžio, kad ir apie tą 
"dvasios milžiną” visai užsi- 
niršo, nors eidamas. į čia 
vien tik apie jį temąstė.

—0 sveikute,tamstele! Ar
gi Čia sutinku Nastę? Tur
but jums šitas ryšulėlis...

—Na, manęs turbut jai 
įepažįsti, Andriau? — tarė 
Bieliajevas Į susimaišiusi 
Andrių. — Palauk, kogi taip 
jreit bėgi, nei nepasisvei
kinęs?...

—Tave... po šimts py]) 
kių!...

Nežinodamas ką daugiau 
besakyti, jis metėsi Bielia- 
jevui į glėbį ir stipriai pri
sispaudė jį sau prie kruti
nės.
jos draugų 
įimosi ne 
šypsojosi.

—Sėskis, 
Bieliajevas 
drių prie stalo, 
tarpu išėjo ir netrukus su 
grįžo su šnypščiančiu virdu
liu, kurį pastatė ant stalo.

• (Toliaus bus.)

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

Pagalba Ūkininkams. 
(Valdžios pranešimas).

ima
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KELEIVIO
SPAUSTUVE
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Viena iš didžiausių lietuviškų spaustuvių 
Amerikoj su naujausiomis mašinomis 

ir geriausiais įtaisymiaa.

SPAUSDINAM:

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

Reiškia, spausdiname visokius spausdint
nuo didžiausius knygos iki mažiausio titieto.

Darbą atliekam*

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

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

“KELEIVIS”
255 Broadway, So. Kosto* Hao.

Knygos 'Keleivio ’ spaudos.

NEREIKIA ĮTRINTI
DĖL sustingusių ir skaudomų mus
kulų naudok Sloan’s Linimentą nuo 
skaudėjimo arba gėlimų, jis greitai 
paliuosuoja ir susigeria be įtrinimo 

Reumatizmą, sukrekėjimą, dieglius, 
neuralgiją greitai paliuosuoja ji var
tojant. Švaresnis ir daugiau vei
kiantis negu koks kitas pleisteris 
arba tepalas, jis nepadaro plėtmų ir 

šeimyniškas vaistas, kuris yra san- 
nesutraukia odos.
dėlių tūkstančiuose namų, turi vietą 
Sloan’s Linementas.

Debatai socialistą 
su klerikalais.

Tokiu atgairių dabar išėjo iš spau
dos knygutė. Joje aprašyti tie pa
garsėję Lowellio debatai, kuriuose 
klerikalų debatoriai "kolegijos stu
dentai” socialistų buvo taip sumuš
ti, kad palikę visus savo "forni- 
čius” turėjo bėgti iš svetainės.

Knygutė turi 45 puslapius gryno 
skaityme ir labai parankaus forma
to kišeniuje nešiotis. Joje telpa visi 
geriausi klerikalų argumentai prieš 
socializmą, visa jų išmintis, visas jų 
'mokslas”, ir ten pat seka socialistų 
itsakymai, kurie ant kiekvieno žod
žio sukerta tuos klerikalų argumen
tus ir visą jų "mokslą” į skutus.

Susipratę darbininkai turėtų pasi- 
upinti, kad tos knygutės kuo dau

giausia paskleidus tarp tamsios mi
nios. Gaunama "Keleivio” redakci
joj, kaina tik 10c.

Suvyniok 10c. į popierą ir pasiųsk 
prastam laiške. Norintiems daugiau 
imt duodame nuošimtį.

"KELEIVIS”
255 BROADWAY, SO. BOSTON, 

MASS.

X

Nastė žiūrėdama Į idė- 
brolišką svei ki
bė susijudinimo

drauge! — tarė 
sodindamas An-

Nastė tu: ■

įAkušerkalį
H

i

Pateivasi kor«ą Woman» Medkal 
Coneze. Baltbaore. Md.

Pasekminjrai atlieka navo darba prie 
gimdymo. taipsri suteikia visokias rodąs ir 
pagelba invairiose moterų Hrosc.

F. Stropiene,6 st
80. BOSTON.

SMULKIŲ PASIGARSINIMŲ 
KAINA "KELEIVYJE.”

sąvaites - tankiai iš- kinta krutinę kokia tai įsta- 
ne jo artimi bią galingą spėką; rodėsi, 

kad jo šaltą sielą pripildy 
davo kokia tai liepsnojančia 
ugniai Kaip daug naujų 
dalykų jis suprato! Kaip 
jam išsiaiškino tie klausimai 
kurių pirmiau jokiu budu 
negalėdavo sau išsiaiškinti, 
kiek kartų jie galvon atei
davo. Tame tai susirinkime 
[jis pažino ir Bieliajevą, ku
ris ten taip puikiai kalbėjo, 

i taip išmintingai sutaisyda
vo planus, kaip reikia veikti, 
kaip kovoti ir tt.

Sugrįžęs iš to susirinkimo 
Andrius pasirodė savo pa
žįstamiems visai kitokiu: 
rodėsi, kad jis mokyklą bai
gė, grįžo su smailia išmin- 
čia, o pirma jį dažniausiai 
tik bukapročiu skaitydavo. 
Jis ėmėsi darban su visu pa-

Žemaites Raštai 
Kares Metu.

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

Raštų kaina tik 50 centų.
Žemaitės Raštus galima 

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

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

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

Norint ką nors pirkt, parduot, pa- 
jiešket prasišalinusią ypatą, pajieš- 
kot giminią, draugą, arba ką nors 
šiaip pagarsint, už tokius pagarsi
nimus skaitoma po 2c. už žodį.

Jeigu tokius pasigarsini mus nori
ma patalpyt kelis kartus, tad už se
kančius .sykius, .skaitoma .tiktai: 
po 1 ^c. už žodi, už kiekvieną sykį.

Už visus tokius paskelbimus ir’ 
apsivedimų pajieškojimus turi ap
mokėt ir "Keleivio” skaitytojai.

Pajieškojimus giminių arba drau
gų, »’Keleivio” skaitytojams, vieną 
kartą per metus patalpiname dykai, 
tik tokie pajieškojimai neturi būt 
ilgesni kaip 30 žodžių priskaitant ir 
adresą. Bet jei skaitytojas nor pa- 
talpint pajieškojimą daugiau kaip 
vieną sykį, tad turi primokėt po lc. 
už žodj, už kiekvieną syk).

Geriausiai yra garsintis "Kelei
vyje”, nes "Keleivis” plačiausiai 
skaitomas lietuvių laikraštis, o pa
garsinimų kaina labai pigi.

Siunčiant mokesti už pagarsini
mus ar už kitką,popierinius pinigus 
galima prisiųst prastame taške, tik 
reik užrašyt aiškiai adresą to kas 
siunčia ir Redakcijos. Su bile rei
kalu kreipianties j "Keleivį” para
šykite adresą taip::

"KELEIVIS”
255 BROADWAY

SO. BOSTON, MASS.

Per daugelj metų ūkinin
kai šaukėsi pagalbos, te
čiaus i tai neatkreipta dū
mos. Lauko užderėjimai ir 
medžių vaisiai palikta su
puvimui užtai, kad nebuvo 
kam jie nuo lauko nuimti, 
štai ir užėjo karė, kuri dar 
labiaus sumažino ūkių dar
bininkų skaičių ir tokiu bu
du, ūkininkas besiranda 
blogesniame padėjime, negu 
pirma. Tiesa, jisai skaito 
arba girdi, kad moteris, su- 
nrasdamos jojo padėjimą 
dulosi jam prigelbėti, te
čiaus iš to jisai nesuranda 
suraminimo. Gali būti, kad 
amenyje jisai sutinka, kad 
teoretiškai moteris gali ap
dirbti lauko darbus, bet la
bai gali būti, kad iš prityri
mo jisai jau nukentėjęs kad 
r per vyrus darbininkus. 
Ko-gi galima tikėtis iš mo- 
erų? Nėra ko stebėtis, 

kad jisai skeptiškai žiuri i 
ių pasisiulijimą. Iš kitos-gi 
ousės, jeigu jisai yra nors 
kiek filosofas, tai jisai irgi 
laleis, kad moteriškas dar
bas, nors ir butų menkesnės 
zertės, vienok toks darbas 
<ra vertesnis, negu derybų 
sumažinimas, ypač šitame 
aike. Tad būdamas patrio- 
:u, ir šiek-tiek filozofu, ji
sai žino, kad situacijos iš
gelbėjimui turės moterims 
luoti progą laukus apdirbti.

Tą klausimą nustačius kį-_ 
a kitas nemažiau painesnis 

—gavęs moterų-darbininkių 
kaip jas užlaikyti? Kas 
joms valgi virs ir skalbi
nius skalbs?
« Amerikos Moterų Laukų 
Armija, 32 Fifth Avenue, 
New York City, duoda štai 
koki atsakymą: Jeigu ant 
ūkės randasi tuščias, nenau
dojamas namas, tad ji gali
ma darbininkėms pavesti. 
Jeigu ne, tai galima pastaty
ti šėtras (tents). Moterį*, 
kurios apsiima ant laukų 
dirbti turi savo šėtras. Jos 
parūpina ir pagamina sau 
maistą. Jos nereikalauja 
būti inaminiais. Jos dirba 
ant ūkės dienomis ir gauna 
užmokesti už dienas arba 
nuo tam tikro atlikto darbo. 
Jos eina ant ūkių grupėmis, 
po 4 arba net iki 70—tiek 
kiek ūkininkas pagalbinin
kių reikalauja. Tūlose* vie
tose, kur tokios darbinin
kės jau dirbo, pasirodo, kad 
jų darbas buvo pilnai atsa
kančiai atliktas.

Ūkininko keblumams 
štai yra pagalba, reikalau
jant pagalbininkų darbi
ninkių reikia jam atsikreip
ti i savo Pavieto Ūkių A- 
gentą, kuris per Mottrų 
Laukų Armiją, pristatys 
reikalaujamų darbininkių.

Apie Dievą, Velnią, Dangų ir Pragarą ......................  25e
Amerikoniškos vestuves, komedija 2-se aktuose .... 10c. 
Alkoholis ir Kūdikiai. Labai naudinga knyga...........10c
Amžinos dainos. Parašė Jovaras .............................. 15c
Anarchizmas pagal Proudhono Mokslą ....................... 15c
Amerikos "Macochas,” su paveikslais.......................... 10c
Byla Detroit’o Katalikų su Socijalistais. Su paveik

slais. Kiekvienam darbininkui reikėtų ją perskaityti. 25c 
Dievo žmogus. Naudinga ir užimanti apysaka .... 15c 
Delko žmogui reikia gert ir valgyt .............................. 15c
Davatkų Gadzinkos, padidinta ir pagerinta 6-ta laida 10c 
Džian Bambos Spyčiai ir kitos fonės ....................... 25c
Du Broliu. 4-rių veiksmų drama iš liet ateiv. Amer. 20c 
Eilės ir Straipsniai. Su gražiais paveikslais ...........
Jaunystės karštis ir Susižiedavimas pagal sutarties 
Kunigų Celibatas ........ :..................................................
Kodėl aš netikiu j Dievą? Parašė Iksas...................
Kur musų bočiai gyveno? Istoriška žmon. praeitis 
Kaip tapti Suvienytų Valstijų Piliečiu ......................
Kurgi tas viskas nyksta? Parašė Z. Aleksa..............
Kaip senovės žmones persistatydavo sau žemę...........
Lengvas būdas išmokti angliškai ..............................
Legališki žmogžudžiai, komedija 3-se aktuose...........
Lytiškos ligos. Pamokinimas apsisaugot blogų ligų 
Monologai ir Deklamacijos. Gražiausi monologai. 
Musų padėjimas. Vaizdelis iš gyvenimo. ...................
Materijalistiškasis Istorijos Supratimas......................
Kokius Dievus garbino žmones senovėje? Pats vardas 

pasako knygos turinį. Ypatingai dabartinės krikščio
nystės gadynėje kiekvienas tikintis ir netikintis turėtų 
perskaityti, nes tada galės aiškiausiai suprast Dievo 
būtinumą. Kaina.................. . ........
Ta pati gražiais apdarais ..............

Naujausios ir visokios dainos........
Nihilistai. Tragedija 3-se aktuose 
O. S. S. arba Šliubinė iškilmė. Vieno akto farsas ____
Popas ir velnias ir kiti gražus papasakojimai........ ..
Paparčio žiedas ir kitos gražios apysakos..................
Per skylę ir Panelė Šv. Sasnavoj ..................................
Revoliucijos giesmės su notomis, 2, 3 ir 4 balsams .. 
Sielos Balsai. Naujausios eilės ..’................ 
Ta pati su grabais apdarais ...............  $1.00
Salomėja. Herodienės duktė. Drama viename akte 25c 
Stabmeldiška Lietuva......................................................   10c
šeimyniškas lietuvių gyvenimas Juškevičiaus dainose 35c 
Socializmas ir Religija............................................................10c
Socializmo Teorija. Kiekvienas, kuris nori suprast atei

ties draugijinį surėdimą turėtų perskaityti. Ypatingai 
socialistams patartina atydžiai ją perskaityt................

Žmogaus Išsivystymas. Knyga su paveikslais .... 
Ta pati knyga su gražiais ir tvirtais apdarais .... 
Žemė ir žmogus. Knyga su paveikslais......................
Žingsnis prie šviesos. Vieno veiksmo vaizdelis.......... 10c
žmonių Skerdykla .........................................................

Norintieji užsirašyt ”KELEIV|” arba siunčiant 
laišką, užrašykite šitokį adresą:

KELEIVIS,” SO. BOSTON, MASS.

«



8 KELEIVIS.

Vietinės Žinios
Bostono Kriaučiai šventė 

Gegužinę.
Amalgamated Clothing 

Workers of America kriau
čių unija šįmet savo legaliu 
nutarimu uždraudė savo na
riams dirbti 1 dieną gegu
žės. Visi kriaučiai tą dieną 
turėjo švęsti. Apvaikščioji- 
mui tarptautinės darbinin
kų šventės minėtą Bostono 
kriaučių unija parengė tarp- 
tines prakalbas Tremont 
Temple auditorijoj. Lietu
vių kalboj pasakė prakalbą 
F. J. Bagočius. Apvaikščio- 
jimas, buvo gana iškilmin
gas ir reikšmingas.

Kaip augščiau minėta, vi
sų unijos lokalų buvo nu
tarta 1 gegužės nedirbti. 
Tūlų šapų darbininkai kad 
ir susirinko, bet atsilankius 
unijos atstovams ir perskai
čius unijos rezoliuciją, pa
metė darbą ir prisidėjo prie 
šventinimo, tik viena lietu
vių dirbtuvė nepritarė visų 
kriaučių solidarumui.

Pasirodo, kad toji ša 
pa netik streikus moka lau
žyti, bet ir unijos nutarimų 
nepildo, nors ir pati po tais 
nutarimais pasirašiusi. Dar
bininkai. beabejo, šito pasi 
elgimo neužmirš. Toji šapa 
jau antru kartu parodė dar
bininkams, kad ji stovi dar
bininkų priešų pusėje.

Gegužinę šventęs.

DR-GO GRIGAIČIO 
PRAKALBOS.

Apsilankęs rytinėse vals
tijose draugas Pijus Grigai
tis, "Naujienų” redaktorius, 
kelias dienas viešės Bostono 
apielinkėj. Prakalbos jam 
rengiama ateinančio pane
dėlio vakare (gegužės 13), 
Cambridge’uj, svetainėj po 
No. 7 Burleigh st. Utarnin- 
ko vakare (gegužės 14 d.) 
Lietuvių svetainėj, So. Bos
tone. Seredos vakare (gegu
žės 15 d.) Tautiškame name, 
Montelloj, o ketvergo vaka
re (gegužės 16 d.) Endicott 
st. Lietuvių svetainėj, Wor- 
cester, Mass. iš kur d. Gri
gaitis išvažiuos atgal Chi- 
cagon.

Visiems darbininkams pa
tartina pasinaudoti proga, 
kad išgirdus vieną musų 
giliausių socializmo mokslo 
teoretikų.

Reikalingas Zeceris. Kyi;ti!.ap,.ankž į
iiviauuu^uu uvvviiui Gegužes 6 diena Bostono*
"Keleivio” spaustuvėj rei

kalingas zeceris prie įvai
raus darbo. Gali atsišaukt 
ir toks, kuris norėtų mokv 
tis zecerio amato, tik turi 
žinoti nors kiek lietuvių ra
šybą. Dėl platesnių informa
cijų kreipkitės laišku.

"Keleivis,”
255 Broadway.

So. Boston, Mass.

oro biuro rekorduose likosi 
užrašyta kaipo karščiausia 
diena, kokia tuo laiku yra 
kada nors čia buvus. Tem
peratūra 2 valandą po pie
tų pasiekė 88 merkuro laip
snių.

. PUIKUS KONCERTAS.
Cambridge’aus "Laisvės” choras 

rengia puikų koncertą 8 Birželio, 1918 
m., Svetainėje Cyprus Hali, 40 Pros- 
pect str., Cambridge, Mass. šiame 
koncerte dalyvaus daug įžymių so
listų iš apielinkės miestų, dainuos 
"Laisvės” choras ir gerbiamas kom
pozitorius M. Petrauskas.

"laisvės” choras, 
Cambridge, Mass.

Pirmutinis Bostone Lietuvis

LSS. 71 kuopa apvaikščiojo 
Markso jubilėjų.

Gegužės 5 d. LSS. 71 kuo
pa, Cambridge’uj, apvaikš
čiojo socializmo Tėvo, Karo- 
liaus Markso, gimimo dienos 
šimtmetinį jubilėjų. Tuo 
tikslu parengė prakalbas 
kurios įvyko tą dieną vaka
re, svetainėje po nr. 7 Bur- 
leigh str.

Kalbėtojumi buvo d. Ne- 
viackas iš Worcesterio. Pir
moj daly kalbos d. Neviac 
kas kalbėjo apie darbininkų 
šventę 1 Gegužės. Kalba bu
vo sujudinanti ir padarė ne
mažai įspūdžio. Antroj da- 
lvj kalbėjo apie Karoliaus 
Markso gyvenimą ir jo nu
veiktus visos žmonijos išga
nymui darbus, vienu žodžiu. 
kalbėtojas savo užduotį at
liko puikiai.

Laisvės choras sudainavo 
dvi darbininkiškas giesmes: 
”Kur tu klaidžioji, darbinin
ke” ir Marsalietę.

Publikos susirinko gana 
daug. Socialistų Partijos 
rinkiminės kovos fondan su
rinkta aukų $15.00, už ką 
varde partijos ir kuopos au
kavusiems reikia tarti ačiū. 
Reikia pastebėti, kad prieš 
nesenai čia kalbant d. Mi- 
chelsonui, surinkta tam pa
čiam tikslui $17.00, sudėjus 
dabar krūvon, 71 kuopa pa
siunčia partijon 32 doleriu.

71 kp. reporteris.

Rengia tarptautinį K. Mark
so Jubilėjaus Apvaikščio- 

jimą.
Bostono socialistų parti

jos kuopos rengia milžiniš
ką tarptautinį viešą susirin
kimą gegužės 12 dieną, po 
pietų, Ford Hali svetainėj, 
netoli Statė House, Ashbur- 
ton pleciuje.

Susirinkimas šaukiamas, 
kad paminėjus Karoliaus 
Markso šimtmetines gimi
mo dienos sukaktuves. Vy
riausiu kalbėtojumi šitame 
susirinkime bus ”The Class 
Struggle” laikraščio redak
torius, d. L. Fraina, ir Eila 
Reeve Bloor. Be tų kalbės 
da ir kitų tautų kalbėtojai 
Grajins Norvvoodo Finų be- 
nas. Įžanga visiems dykai.

Pirkosi opiumo už $2,800, 
gavo tik marmolados. 
Gavo tik marmaiados.
Kinietis Leon Wing, kuris 

laiko savo skalbyklą po nr. 
50 Beach st., iš atvykusių 
Bostonan dviejų filipiniečių 
nusipirko, kaip jis manė ir 
kaip jam buvo pasakojama. 
74 mažas dėžutes opiumo, už 
kurį atidavė visą ilgų metų 
skalbimu uždirbtą savo ka
pitalą, sumoje $2,800.00. A- 
tidaręs dėžutes,kinietis rado 
jose tik paprastos marmo
lados (džėlės). Kiniečiui te
čiaus pasisekė vieną apgavi
kų sugauti. Kaip žinoma o- 
oiumu pirkliauti yra griež
tai uždrausta, tai ir Wing 
turės atsakyti už norą nusi
pirkti opiumo.

Sustreikavo 700 moterų.
Suvirš 700 merginų ir mo

terų, dirbančių Lvnno čeve- 
rvkų dirbtuvėje, pareikala
vo 3 dolerių dienai mokes- 
ties ir 50 valandų darbo są
vaitėj. Kadangi jų reikala
vimas likos atmestas, tai 
darbininkės pametė darbą. 
Streikas paliečia aštuonioli
ka dirbtuvių. Sustreikavu
sios darbininkės dirbo pa
kavimo skyriuje. Iki šiol 
joms buvo mokama po 12.50 
dol. į sąvaitę ir turėdavo 
dirbti 54 valandas sąvaitėje. 
Lynn Shoe Mfg Ass’n’korpo- 
racija sušaukė savo direkto
rių mitingą, kad aptarius 
dalyką. Darbininkės tikisi 
savo streiką laimėti.

———— į 
Apsivalymo savaitė.

Nuo šio panedėlio Bosto
ne prasidėjo taip vadinama 
”Clean-up” savaitė. Miesto 
gyventojų pareiga išvalyti 
kiemus, namus, pataisyti iš
griuvusias darželių tvoras 
ir, kiek galima, atnaujinti 
namų sienų dažai. Visa tai 
reikalinga ne vien švarumo 
ir dailumo žvilgsniu, bet ir 
sveikatos. Pūvanti aplink 
namus dalykai yra ligų liz
dais, dėlto tokius išvalytus 
sąšlavynus reikia sudeginti.

Apsivalymo sąvaitė pa
skirta ne vien Bostonui, bet 
po visą Naująją Angliją.

50,000 svarų gyvų vėžiu.. 
atgabenta Į Bostoną.

Iš Nova Scotia šiomis die
nomis atplaukė garlaivis, at
gabendamas į Bostoną 50 
tūkstančių svarų gyvų vė
žių. South Bostono prieplau
koje iškrauta iš laivų 1,280,- 
000 svarų valgomųjų jūrės 
daiktų.

PARSIDUODA AUTOMO
BILIUS.

"Studebaker” 1917 metų, 
6 cilinderiais, 7 sėdynėms, 
geras ir mažai važinėtas. 
Pamatyt galima kožnu lai
ku. Priežastis pardavimo; 
savininką paėmė i kariume- 
nę. Galima pirkt pigiai.

St. Puta,
344 Broadway, 

South Boston, Mass.
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Telephene: Back Bay 4200

DAKTARAS
i
i

į Fr. Matulaitis
< GYDO VISOKIAS LIGAS
< PRITAIKO AKINIUS.

(

Valandos:
Nuo 1 iki S dieną. "
Nuo 7 iki 9 vai vakare. U

419 BOYLSTON STR. |
Suite 419, 420 ir 421, į

Netoli didžiojo miesto knygyno, B,
BOSTON. MASS.

ŽMOGAUS IŠSIVYSTYMAS
KAIP IR Iš KUR ATSIRADO ŽMOGUS?

IŠSIVYSTĖ IŠ BEŽDŽIONĖS, NEKURIE SAKO, 
BET IŠ KUR ATSIRADO BEŽDŽIONE?

Y r* tai klausimai, kuriuos aiškiai ir nuosekliai 
išaiškina šita knyga. Joje telpa paveikslai kokiu 
budu toji forma išsivystymo keitėsi iki priėjo prie 
žmogaus.

KAINA 88c.
GRAŽIAIS AUDIMO APDARAIS Mc.

LIETUVIŲ ŠEIMYNŲ 
ISTORIJA

PAGAL JUŠKEVIČIAUS DAINAS. 
PARARS Z. ALEKSA.

KNYGA, KURI AIŠKIAI APRAŠO LIETUVIŲ 
PRAEITI NUO ŽILOS SENOVĖS.

Iš jos sužinosi, kada musų pratėviai vogdavo *M 

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

KAINA Mc.
AUDIMO APDARAIS Me.

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

"KEL IVIS," SO. BOSTON, MASS.
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kuris turi

l ' Šratų, Overkoty ir Rainkotų Krautuvę. *
\ Taipgi užlaikom visą eilę auksinių, sidabriniu ir 
! auksuotu daiktu, visokios rūšies laikrodžiu.

Priimam užsakymus ir pristatom į namus ant pa- 
! reikalavimo.

Viską galite gaut užmokant arba ant lengvų išmo- 
: kėjimų, tik $1.00 į sąvaitę.

Taisom laikrodžius ir kitus auksinius daiktus.
P. KETVIRTIS

; 233 Broadvay, So. Boston, Mass.

ELEKTRA YRA GYVASTIS. 
VYRAI—MOTERS—KAM KENČIAT? Bukit tvirtus, 
sveiku Užsiganėdinki t gyvenimu. Prisirengkits 
prieš ligas, skaudulius, šaltį. Stebuklingas pasekmes ta
sai elektriškas diržas padaro kiekvienam. Ar norėtųsi 
sirgti ir kentėt kada mes pasiūlom pageltą taip pigiai. 
Tasai elektriškas diržas padarytas su ypatingu tikslu. 
ATNAUJINT GYVYBĘ nusilpusio kūno dalyse. Geras 
nuo susinervavimo ligų, reutnatizmo, 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 Suvienyto} Valstijų reikalaujame užmokėt iš kalno. 
Fishleigh K Cou, B. 79 Athenaeum BMg„ Chicago, DL

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

šventai gins Jūsų reikalus.

ii
Geriausia 
Lietuviška Aptieka Se.Bestene 

ir tyidiukėj

Gyduoles sutaisome kurios tik pasaulyje
ir prisiunčiamo priimtos ir yra

visokias, | | vartojamos.

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

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

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

25c
50c
25c
50c
20c
25c

1.00 
1.00

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

kaus kvėpavimo ..........  1.00
Gydu. nuo "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 mediką*

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

Socialistai apvaikščiojo 
Markso jubilėjų.

Nedėlioję, 5 gegužės Bos
tono socialistai Paine Me- 
morial Hali svetainėj turėjo 
viešą susirinkimą dėl ap- 
vaikščiojimo Karoliaus 
Markso šimtmetinių gimimo 
dienos sukaktuvių.

Kalbėjo buvęs kandidataš 
į gubernatorius Petras O’ 
Rourke, kuris smulkmesniš- 
kai atpasakojo to dvasios 
milžino, socializmo tėvo, Ka
roliaus Markso gyvenimą ir 
jo nuveiktus darbus pasau
liui ir jo ateičiai.

Žmonių susirinkime buvo 
virš 800 ypatų.

Sužeidė 15 žmonių.
East Bostone tunelyj atsi

tikus karo kolizijai, 15 ypa
tų, tarp tų 8 moteriškės ir 6 
metų mergiukė likos sužeis
ti. Kare buvo apie 40 ypatų, 
kada bėgantis požeminiu 
gelžkeliu karas pamatęs sig
nalą, urnai susilaikė, o pas
kui jį bėgantis kitas karas 
visu smarkumu trenkė į pir
mutinį. Trenkimas buvo 
taip smarkus, kad visi žmo
nės kare nusivertė nuo suo
lų ant grindų, susigrusdami 
viename karo gale į vieną 
virpančią masą. Vieni likos 
trenkimu sužeisti, kiti su
mindžioti, treti tryškančiais 
stiklais sukapoti.

“KARDAS”
YRA TAI PUIKUS ŽURNALAS, 

pilnas svarbią ir humoristiškų raštų, 
r daugybė gražių paveikslų. Dabar 
jis išeina reguliariškai kiekvienų mė
nesį, 36 puslapių, gražiai apdarytas. 
Šaunus laikraštukas; jam lygaus lie
tuviai neturi. Metams tiktai $1.00. o 
pavienis numeris 10c. Parsitraukite 
dabar Balandžio-April numerį, o ne
sigailėsite! Adresuokite taip: 
"KARDAS” 251 Broadvay,

So. Boston, Mass.

Severos Gyduoles uzlaitco 

šeimynos sveikata.

Kaipo Stiprintojas.
Sulig medicinos žinovų, tai stip
rintojas (tonikas) privalo turėti 
savyje tokių sudėčkų. kurie gaivi- I • 
vina visą systemą, sustipnna ir (, 
abelnai užganėdina ligonį. Dėlei 
tos tai priežasties mąs patariame. I > 
kad susirgusieji ir nusilpusieji ((

O
11

vartotų

Severa’s
Balsam of Lile

I

I

Pirkite Farmas!
*

Laisves paskolos prakalbos.
Mus prašo pranešti, kad 

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

Rado moteries kūną upėj.
Pereito panedėlio apyva- 

kare netoli Broadway ex- 
tension tilto, Bernardas Ha- 
gertv pamatė plūduriuojan
tį žmogaus kūną. Praneš
ta policijai ir netrukus iš
traukta iš vandens jau labai 
apipuvęs moteries kūnas. 
Po medikalio ištyrinėjimo, 
lavoną nugabenta North 
mortuary lavoninėn.

Moteries kūnas sveria a- 
pie 125 svarus, 5 pėdų ir 4 
colių augščio. Apvilktas bu
vo juodu andaroku, balta 
vystaite, raudonu sweate- 
riu ir juodu futrotu viršuti
niu žiponu. Tš veido jau sun
ku butų ir pažįstamiems 
skenduolę pažinti.

(Severos Gyvybės Balsamą). Ta- 11 
sai vaistas palengvina įpratimo 
užkietėjimą, nevirinimą. dispepsi
ją ir kepenų nesmagumus. Pa- i » 
mėgink jį nuo atsikarčiojaniios 
karštligės, arba kaipo toniką dėl 1 1 
senelių ir nusilpusiu žmonių. Pil 
nurodymai randasi prie kiekrie- . . 
nos bonkos. t*. Z' j ”*

Parsiduoda visur aptiekose. ( i

ilna i i

»» f/* IMVK’IWJ

Kaštuoja 85 et. * '

W. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIDS, IOWA

DAKTARAS

A.L.KAPOCIUS
LIETUVYS DENTISTAS.

VALANDOS: Nuo 9 iU 12 dieną 

Nuo 2 iki 9 vak.
NEDALIOMIS 

iki 1 ▼. po pietų.
Ofisas "Keleivio” name. 
Broadsray, tarpe C ir D St*.

SO. BOSTON, MASS.
251

/

Didžiausioj Lietuvių Kolonijoj Amerikoje.
10,000 Akrą Derlingos žemės.

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

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

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

Norėdami plačiau sužinoti apie Lietuvišką Koloniją, tai 
prisiųskite savo vardą ir adresą, tai męs prisiusime jums 
dykai knygelę su žemlapiu, paveikslais ir plačiais paaiškini
mais apie geriausias farmas kokios tik gali būti Amerikoje. 
, Turime du ofisus. Rašykite ar važiuokite kur jums pa
rankiau :

LIBERTY LAND & INVESTMENT CO.
Chicagos Ofisas:

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

Ant Farmų Wisconsine Ofisas: 
WOODBORO, WIS.

(Onekia Countt).

Perfumos visokių gėlių, 25c, 50c., 75c, 11.00, $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 daktarę. 

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

Visokiame reikale kreipkitės šiuo adresu:

X Šidlauskas
PROVIZORIUS

226 Broadway, Kampas c st So. \ flass.
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Gražiausių Dainų ir Najausių
EILIŲ KNYGA
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Papuošta daugeliu apalnutj plikių paveikslų, 
223 puslap. didžio, apie 150 {vairių eilių, tinkamų 

deklamuot ant viešų suMrinkhnų.
Knygoje trijų rųšių eilės:

TAUTIŠKOS, ŠEIMYNIŠKOS IR DARBININKIŠKOS.
Tai gražiausia ir tsrtinglausia eilių knyga lietuvių kalkėja, 

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

Ta pati knyga drūtais audimo apdarais — SlAė.

SIELOS BALSAI
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PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 
DARBO VALANDAS.

"KELEIVIS,” SO. BOSTON, MASS.

i Kiekvienas nnripirkųą tą knygą pasidžiaugs. Pinigus girias- | 
sis i siųst ”Money Orderiu,"popierinias galima siųst tiesiog pa. I 
prastam konverte, užrašini aiškiai adresas sava ir ”Ksislv&’ Ir 1 

; prilipyt aš 2c. marką.
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