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’aikos konferencija jau prasidėjo
TŽEIDŽIANČIOS” TAI
SOS RUSAI NEPRIIMS.
Metam nuvertė carizmą, 
tad klaupti prieš kaizerį” 
Amsterdame gauta žinia, 
leista iš Lietuvos Brasto 
•reitoj subatoj, sako: 
"Šiandien 4 vai. po pietų 
kilmingu posėdžiu prasi
ėjo taikos derybos. Konfe- 
ncijoj dalyvauja sekantįs 
legatai:
” Vokieti jos—Užsienio mi
steris Dr. Richard von 
uehlmann, von Rosenberg, 
kronas von Hoch, genero- 
s Hoffmann ir majoras 
rinckmann.
”Austro-Vengrijos— Už- 

mio ministeris grafas 
►rnin, von Merey, von Wis- 
r, grafas Collerda, grafas 
aky, feldmaršalas von 
lisceries, lieutenantas Po- 
my ir majoras Gluise.
"Bulgarijos— Ministeris 

>pov, buvęs sekretorius 
reev, generalis pačtos gal- 
Stojanovič, pulkininkas 

uičiv ir d-ras Anastazov. 
Turkijos—Buvęs užsie-
> Tfcinjsteris ~~Jniy Bey, 
d^todorius Hakki, užsie-
> ministerio padėjėjas 
dunit Bey ir generolas 
ikki Paša.
'Rusijos—J. Kamenev, B. 
krovski, K. Liubinski, V. 
riovič, admirolas Altva- 

generolas Tunorre, pul- 
linkas Rokki, pulkinin- 
l Zepplett ir kapitonas 
aki.
'Bavarijos princas Leo- 
Idas, kaipo vyriausis vo
čių armijos vadas Rytuo- 
įpasveikino delegatus ir 
kvietė Hakki Pašą, kaipo 
uusį delegatą, atidaryti 
■erenciją. Hakki Paša 

’ konferenciją ir iš- 
norą, kad jos pasek

tų kuogeriausios, pa
sui d-ras von Knehl- 
užimtų pirmininko 
Ir vokiečių užsienio 
ris vienbalsiai buvo 

pirmininku.” 
as pasakė de-

Kalbos gali būt vartoja
mos sekančios: vokiečių, 
bulgarų, rusų ir turkų.

Klausimai, kurie paliečia 
tiktai dalį atstovaujamų 
valstybių, gali būt apkalba
mi skirium.

Oficialis nutarimų rapor
tas bus parašytas visų bend
rai.

•

Von Kuehlmannui papra
šius, vyriausis rusų delega-

f
i

I

tas išdėstė rusų taikos pro
gramą ilgoj kalboj. Apskri
tai, rusų programas sutin
ka su gerai žinomomis Dar
bininkų ir Kareivių Tary
bos rezoliucijomis.

Centralių valstybių dele
gatai pasakė, kad tą pro
gramą jie apsvarstys ir se
kančiam posėdyje praneš, 
ar jie sutinka su juo, ar ne.

Iš Petrogrado pranešama, 
kad Leonas Trockis, Rusi
jos užsienio ministeris, sa
kydamas Darbininkų ir Ka
reivių Taryboj prakalbą pa
sakė, kad jeigu Vokietijos 
imperatorius pasiūlys "įžei- 
džiančias” taikos išlygas, tai 
rusai kariaus.

”Mes ne dėlto nuvertėm 
carizmą, kad klaupti prieš 
kaizerį!” sušuko jisai. To
jaus jis pridūrė:

”Bet jeigu dėl savo pavar
gimo mes ir priimtume kai
zerio išlygas, tai vien tik 
dėlto, kad paskui kartu su 
Vokietijos žmonėmis galė
tume sukilti prieš Vokieti
jos militarizmą.”

svarbiausią kalbą.

tas šito neužmiršti- 
irinkimo yra užbaigti 

centralių valstybių ir 
karę ir išnaujo įvy- 

taiką ir draugiškumą 
abelnas dalykų sto- 

bar yra toks, kad šito- 
rybose negalima busbose negalima bus 

ti taikos dokumentą 
mis smulkmenomis, 
įuomone, mes galėsi- 
tatyti tik svarbiau- 
inapus ir sąlygas, 
ta tuojaus butų gali- 
aujit kulturinius ir e- 
nius santikius, o taip 
ki geriausi būdą už- 
k tų žaizdų, kurių 

99
Kiuose Kuehlman- 
Irt laikytis sekančių 
k kurios ir buvo

BOLŠEVIKAI JIEšKO 
PARAMOS VOKIETIJOS 

SOCIALISTUOSE.
Pusiau oficialė rusų žinių 

tgentura sako, jog bolševi
kai gerai supranta, kaip toli 
ių idėjos skiriasi nuo Vokie
tijos idėjų.

Jie išleido atsišaukimą į 
centralių valstybių socialis
tus, kad šie panaudotų savo 
tėkmę ant saviškių valdo
kų. Atsišaukime sakoma, 
tad visų šalių darbininkai 
turi suprasti, jog "tarpe 
Darbininkų, Kareivių ir 
Kaimiečių Tarybų taikos 
orogramo ir programo 
Vokietijos kapitalistų, dva
rininkų ir kariumenės 
generolų yra nesutaikomų 
prieštaravimų. Jeigu tuodu 
programų sustatyti vienas 
prieš kitą, taika butų negali
na, nes Prūsijos žmones da 
nesugriovė savo sosto, o jų 
buržuazija taipgi eina su 
nonarchija ir kitų šalių 
puržuazujais.

”Taika tik tuomet galės 
Ateiti, kuomet Vokietijos ir 
jos talkininkių darbininkai 
tvirtai ir aiškiai pasakys sa- 
7o valią.”

True translation filed with the post- 
master at Boston, Mass.. on December 
26, 1917, as reąuired by the Act of 
October 6, 1917.

BOLŠEVIKAI NETEKO 
ROSTOVO IR ODESOS.

Mažarusiai, sakoma, prisi
dėjo prie Kaledino.

Per Londoną 21 gruodžio 
atėjo iš Rusijos tokių žinių: 

Mažarusių Rada matomai 
yra pasiryžus laikytis savo 
pozicijos prieš bolševikų 
valdžią. Sakoma, kad savo 
simpatijomis ji- prisidėjo 
prie kazokų vado gen. Kale
dino.

Gautos Londone žinios 
iš Rusijos sako, kad bolševi
kų komisionieriai, gavę ma
žarusių Rados pasipriešini
mą pirmutiniam bolševikų 
ultimatumui, tuojaus išsiun
tė kitą ultimatumą, duoda
mi Mažarusijai 48 valandas 
laiko apsvarstyti savo pasi
priešinimą bolševikų vald
žiai.

Kita žinia gauta Londone 
sako, kad Odesa galutinai 
jau perėjo Mažarusijos pu
sėn.

Rostovas-prie-Dono taip
gi esąs jau atimtas iš bolše
vikų. Patrograde buvę pa
skelbta jau smulkių žinių 
apie mūšį dėl Rostovo. Su- 
lyg tų žinių, mušis tęsėsi še
šias dienas, pakol kazokai 
užėmė miestą. Raudonoji 
Gvardija, kuri susideda 
daugiausia iš fabrikų darbi
ninkų, neteko 800 vyrų už
muštais ir 1,000 sužeistais. 
Bolševikų viršininkai pabė
go ant kariškų laivų. Skrai
duolis "Kolchida” (?) užė
jęs Dono upėj ant seklumos 
ir buvęs kozokų artilerijos 
sunaikintas.

Apie Nikitčevaną, Dono 
sryty, kur bolševikų kariu- 
menė pradėjo su kazokais 
broliuotis, didelių mūšių ne
buvo.

Besarabijos gubernijoj 
susirėmimas tarp bolševikų 
ir mažarusių įvyko Belgra
de. Miestas dega.

Tereko ir Kubanės kazo
kai patįs pergyvena nema
žą suirutę, nes šiaurės Kau
kaze sukilo kalnų gyvento
jai Dono sryty daugelis 
kazokų taipgi esą nepaten
kinti savo vadais ir pritaria 
bolševikams.

SOCIALISTAI ĮKŪRĖ 
$1,000,000 FONDĄ.

Amerikos Socialistų Par
tijos pildomasai komitetas 
turėjo pereitoj sąvaitėj Chi
cagoj konferenciją ir įkūrė 
fondą, kurio tikslu bus su
rinkti $1,000,000. Pinigai 
eis partijos narių gynimui 
ir 1918 kongreso rinkimams.

skaitysis pagal 
įtaraujamų vals-

pirminin- 
ios kiekvie- 
dauaįfe de- 
» į *

IŠKASĖ MILIONIER1AUS 
LAVONĄ.

Chicagos valdžia pareika
lavo iš Toledo, Ohio, miesto 
valdžios, kad ji iškastų ir 
orisiųstų Chicagon milionie- 
rių Burdoną, nes Chicagos 
valdžia nori ištirti priežas
tį jo mirties. Burdon mirė 
Chicagoj pora sąvaičių at
gal

80 ŽMONIŲ UŽMUŠTA 
IR SUŽEISTA GELEŽIN

KELIO NELAIMĖJ.
Netoli nuo Shepherdsvi- 

lle, Ky., pereitoj sąvaitėj 
susikūlė du trukiai. Katas
trofoj 38 žmonės likos už
mušti ir daugiau kaip 40 
sužeista.

EKSPLIOZIJA UŽMUŠĖ 
11 MAINERIŲ.

Šalia Nemo, Tenn., perei
goj seredoj ištiko anglies 
casykloj No. 3 ekspliozija ir 
užmušė 11 darbininkų. Išvi
so kasykloj buvo 75 anglia
kasiai.

True translation filed with the post- True translation filed with the post- 
įnaster at Boston, Mass.. on December master at Boston, Mass.. on December 
26, 1917, as reąuired by the Act of ‘
October 6, 1917.

Kaipsajungininkųtaikos 
išlygos skiriasi nuo

■ v

SĄJUNG1NINKV IŠ
LYGOS.

(Taip kaip jas išdėstė Ang
lijos premjeras Lloyd 

George.) ___
Vokietija turi sugrąžinti 

visas užkariautas žemes ir 
turi pilnai atlyginti už pada
rytus nuostolius.

Pasaulio ramybė ateityje 
bus užtikrinta tik tuomet, 
kuomet bus sutriuškintas 
Prūsijos militarizmas ir de
mokratizuota Vokietijos 
valdžia.

Vokietijos kolonijų klau
simą turi išrišti tarptauti
nis taikos kongresas, kame 
tų kolonijų gyventojų noras 
ir reikalai turės būt spren
džiamuoju faktorium.

Mezopotamija, Armėnija 
ir Jeruzolima "niekados ne
gali būt sugrąžintos Turki
jai.”

VOKIEČIŲ IŠLYGOS. 
(Taip kaip jos paduodamos 
vėliausiam neoficialiam tai

kos pasiūlyme.). >
Anglija turi užmokėti Vo

kietijai už visas paimtas ko- 
onijas. Tais pinigais . turi 
būt atstatyta Belgija, šiaur
inės Francuzija, Serbija ir 
Rumunija.
Alzas-Lotaringijos žmonės 

patįs turi nubalsuoti, prie 
katros valstybės šitos pro
vincijos turi prigulėti.

Lenkija turi būt neprigul- 
minga po Austrijos viršeny
be.

Turkijos imperija turi pa
silikti tokia pat, kaip buvo 
iki karės.

Iš Rusijos provincijų, ku
rios rubežiuojasi su Prūsais. 
Baltijos ir Juodomis jūrė
mis, turi būt padarytos nau
jos valstybės sulyg Vokieti
jos nurodymo.

Serbija turi turėt išėjimą 
i jūres, o Rumunija ir Juod
kalnija pasilikti tais pačiais 
rubežiais, kokiais jos buvo 
iki karės.

Konferencijai lieka išriš
ti tokie klausimai, kaip nusi
ginklavimas, jūrių liuosybė 
ir ekonominiai santikiai.
NEREIKIA ATMESTI VO

KIEČIŲ PASIŪLYMĄ, 
SAKO M’CALL.

Massachusetts guberna
torius McCall, sakydamas 
Naujos Anglijos Draugijos 
mitinge prakalbą, pasakė 
kad Suvienytos Valstijos ne
privalo vokiečių taikos pa
siūlymą taip greitai atmes
ti lyg koks "karžygis.”

"Kiekviena karės sąvai- 
tė,” jis sako, "sunaikina dau
giau gyvasčių ir turtų, ne
gu kitą syk buvo sunaikinta 
per ištisas kares, kurias is
torija skaito didelėmis karė
mis.”

Toliaus jis pridūrė:
Taip kaip trįs metai at

gal buvo didžiausia amžių 
piktadarystė šitą karę pra
dėti, taip šiandien ne ką 
mažesnė piktadarystė butų 
nors vieną dieną šitą sker- 
dynę be reikalo pratęsti”

26, 1917, as reąuired by the Act of 
October 6, 1917.

j NAUJU DRAFTU KANA
DA ŠAUKIA 20,000 VYRŲ. 
Pirmutinis priverstinas ka
riumenėn ėmimas praside

da 3 sausio.
Ottawa, Ont.—Už kelių 

dienų Kanadoj prasidės pir
mutinis priverstinas kariu
menėn ėmimas. Žmonėms 
bus įsakyta stoti 3 sausio. 
Pirmutiniu draftu bus pa
imta apie 20,000 vyrų.
Reikalauja, kad Quebec pro

vincija atsimestų nuo 
Kanados.

Lotbiniere deputatas J. N. 
Franco padavė provincijos 
seimui įnešimą, kad Quebec 
provincija atsimestų nuo 
Kanados provincijų sąjun- 

įgos. Mat paskutiniuose rin
kimuose Quebec provincija 
balsavo prieš konskripciją, 
o kitos provincijos balsavo 
”už.”

Al STRAUJA ATMETĖ 
KONSKRIPCIJĄ 
150,000 BALSŲ.

Pereitoj sąvaitėj Austra
lijoj buvo visuotinas balsa
vimas dėl konskripcijos ir 
apie 150,000 balsų didžiuma 
ji likos atmesta. Jeigu ka
reivių balsai fronte to ne- 
persvers, tai valdžios pienas 
priverstinam kariumenės 
ėmimui bus sumuštas. Bet 
vargiai kareiviai persvers, 
aes New South Wales dabar 
labai didelė didžiuma, bū
tent 115,000 balsų, buvo 
prieš konskripciją.

Konskripcijos šalininkai 
’abai nustebintų kad net ir 
Victorija, kuri pernai pri
darė konskripcijai, šįmet at
letė ją 1,500 balsų didžiū
ną.

JAPONIJA NESIKIš 
RUSIJON.

Tokio.—Japonijos užsie
nio ministerija praneša, kad

True translation filed with the post- master at Boston, Mass., on December 
26, 1917, as reąuired by the Act ofOctober 6, 1917.
— ~VBolševikai skaito Amerika priešo
SAKO, AMBASADORIUS 
FRANCIS REMIA GEN. 

KALEDINĄ.
Trockis praneša, kad pagal
ba siunčiama po Raudonojo 

Kryžiaus priedanga.
Iš Petrogrado pranešama, 

kad revoliucinių organiza
cijų kongrese užsienio mi
nisteris Leonas Trockis per
skaitė visus dokumentus ir 
telegramas, kurios, kaip jis 
aiškino, parodo, kad ameri
konai remia Dono kazokų 
vadą gen. Kalediną.

Trockio pranešimas.
"Pereitą naktį,” sakė 

Trockis, "mes susekėm, jog 
Amerikos agentai Rusijoj 
dalyvauja Kaledino judėji
me. Mes jau areštavome 
pulkininką Kolpačnikovą, 
narį amerikonų misijos Ru
munijoj, kuris bandė išsiųs
ti Rostovan traukinį su au
tomobiliais, drabužiais ir ki
tokiais dalykais. O tarpe do
kumentų buvo atrastas laiš
kas nuo Davido R. Francis 
(Amerikos ambasadoriaus 
Rusijoj), kame buvo pra
šoma, kad tas traukinys bu
tų praleistas dykai, nes jis 
siunčiamas buk tai Ameri
konų misijai į Jasus.

"Vienas laiškas, rašytas 
Amerikos Raudonojo Kry
žiaus viršininko pulk. An
dersono Kolpačnikovui, sa
ko, kad jeigu reikia pingų, 
tai ambasadorius Francis 
gali duoti 100,000 rublių ant 
Raudonojo Kružiaus rokun- 
dos. Mes manome, kad A- 
merikos ambasadorius da
bar turi jau prabilti.

"Nuo revoliucijos pra
džios jis buvo tyliausis dip
lomatas Petrograde. Mato
mai jis priguli prie Bismar
ko mokyklos, kuri mokyda-

binus tenai viso pasaulio re
voliucijos žibintuvą.”

Šitą užreiškimą susirinki
mas taip pat karštai pasvei
kino.

Raymond Robins, Ameri
kos Raudonojo Kryžiaus 
misijos Rusijoj viršininkas, 
patyręs apie Kolpačnikovo 
areštavimą, norėjo paaiš
kint dalyką prieš pradėsiant 
Trockiui kalbėt, bet Trockis 
paaiškino,kad jis išklausys 
jo paaiškinimą tik tai tuo
met, kuomet jis ateis kaipo 
Amerikos ambasados atsto
vas.
Ambasadorius Francis pa

sakė rusų spaudai, kad nei 
Amerikos Raudonas Kry
žius, nei ambasada į kontr- 
revoliuciją visai nesikiša. 
Jis sako, kad Kolpačnikov 
pinigų iš ambasados nėra 
gavęs. •

(Boston Post, Dec. 24.)

RUSIJA TAIKOSI SU 
PROVINCIJOMIS.

Bolševikai išsiuntė delega
tus, kad įvykinus vienybe.

Bolševikų valdžia bando 
jau užmegsti. santikiua su 
atsimetusiomis provincijo
mis ir suvienyti visą Rusiją. 
Tuo tikslu delegatai likos 
šsiųsti Į Ukrainą, Kubanių, 
Užkaukazį, Sibiran ir kitur. 
Jie aiškins tenai darbininkų 
ir kareivių organizacijoms 
Petrogrado komisionierių 
pienus.

Ukraina reikalauja so- 
cialistiškos respublikos.
Santikiai tarp bolševikų 

ir Ukrainos Rados kolkas 
da labai aštrus. Rada (ta
ryba), atsakydama į bolše-

aiv įiaiucuvA i ui aiivoa. xv.c4.va i i i x i —•• i

Japonija visai nemano kiš- ivo’ tylėjimas yra auk
is i Rusijos reikalus. Užsie-i?*?- Bet dabar jis turės paai-
lio ministerio padėjėjas 
šidechara paaiškino, kad 
jokios japonų kariumenės 
mobilizacijos Sibiro reika- 
ams nebuvo ir nėra.

UŽTIKO FALšIVŲ PINI
GŲ DIRBTUVĘ.

Konfiskuota $140,000 pinigų 
ir areštuota 6 žmonės.

New Yorke policija suse
kė netikrų pinigų dirbtuvę 
prie Sixth avenue. Pinigai 
puvo daromi popieriniai, po 
510 notos. Dirbtuvė buvo 
ouikiai įtaisyta ir detektivai 
rado gatavti pinigų prida
ryta jau $140,000. Viskas li
kos konfiskuota ir areštuo
ta šeši žmonės, kaip rodos, 
risi italai. Valdžia sako, 
kad apgavikai išleido jau 
apie $1.000,000 tokiais pini
gais. Valdžia žinojo, kad 
turi būt kur-nors tokių pini
gu dirbtuvė ir detektivai

4 . • • v v •------ — sesiųjieškojo jos jau nuo 
mėnesių.

pAVOGĖ $30,000
Pereitos seredos 

Chicagos priemiestyje Sum- 
mit likos apvogta banka. 
Plėšikai išvogė iš nedegamo 
sios spintos $30,000 pinigų, 
kurie prigulėjo Corn Pro- 
ducts Kompanijai.

naktį

škint,kokiu budu jis yra su 
tuo suokalbiu surištas.

”Mes pasakysim visiems 
ambasadoriams: ’Jeigu jus 
manot, kad šventa Raudo
nojo Kryžiau misija prisi
dengę jus galėsite Ameri
kos auksu Kalediną paremti 
ir papirkti, tai jus klystat. 
Jeigu jus taip manot, tai jus 
nebūsit daugiaus Amerikos 
atstovais, bet paprastais 
spekuliantais ir jus paims 
sunki revoliucijos ranka.’

"Aš noriu, kad visi sveti
mų kraštų atstovai supras
tų, jog mes nesame akli ir 
lipti sau ant kojų niekam ne
leisime. čičerino ir Petro
vo klausime mes jau turėjo
me progos parodyt Anglijos 
ambasadoriui, kad revoliu
cinei valdžiai nestinga nei 
prakilnumo, nei didybės ir 
kad mes dirbam ne po Ang- 
lo-Amerikos buržuazijos 
įtekme, bet remiamės grynu 
principu, už kurį mes esame 
pasiryžę viską pergalėti, ar
ba mirti.”

Šitą užreiškimą susirinku
sieji sveikino pašėlusiais 
delnų plojimais. Po tam A- 
leksandra Kollantay, visuo
menės reikalų ministrė, pa
darė įnešimą, kad reikia 
nusiųsti Francuzijon ir An- 
glijon delegatus, ”kad užži-

vikų ultimatumą, reikalau
ja, kad butų sutverta fede- 
ralė Socialistiška respubli
ka, apimanti ne vien tik bol
ševikus, bet visus socialis
tus, nes tik tokia respublika 
galės išrišti visos Rusijos 
taiką.

LIETUVIS ’SLEKERIS” 
PAIMTAS Iš LOVOS.

Worcestery 22 gruodžio 
naktį policija paėmė iš lovos 
Juozą Karsoką, kuris buvo 
atsisakęs stoti kariumenėn. 
Karsokas yra lietuvis ir so
cialistas. Praėjusį rugpiu- 
čio mėnesį jis buvo nuvykęs 
į apskričio boardą ir pasakė, 
kad jis yra priešingas ka
rei ir muštis neis. Valdinin
kai stengėsi jį perkalbėti, 
bet kariumenėn stoti jis ne
sutiko. Daryta dar kelia- 
tas bandymų, bet kuomet 
niekas negelbėjo, maj. Ro- 
ger Walcott liepė jį areštuo
ti. Jį tuojaus nugabeno į 
Devens kempę.

BILLY SUNDAY AP
SKŲSTAS ANT $100,000.
Tūlas Sidney C. Tapp, bib- 

lijinių knygų rašytojas, ap
skundė pagarsėjusį pamoks
lininką Billy Sunday ant 
$100,000 už "nuostolius.” Jis 
sako, kad Billy Sunday sako 
savo pamokslus iš jo para
šytos knygos ”The Truth 
about the Bible.”
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E APŽVALGA D
NAUJIENOS” APIE 'žmogus gina siaurai parti- 

"KOVOS” REDAKTORIŲ Į jinį reikalą, kuomet ištiesų 
jisai gina visuomenės labą, 

nu- Kaipo pavyzdi čia "Naujie
nos" nurodo, Lietuvių Die
ną:

"Klerikalų ir tautininkų va 
<lai susiuostė slaptoje konferen
cijoje ir nutarė Įsteigt bendri 
komitetą tomis sąlygomis, kad 
jame pusė vietų (6) tektų kle
rikalams. trečdalis vietų (4) 
tautininkams, o socialistams— 
tiktai šeštadalis (2). Tos su
tarties tikslas buvo aiškus: pa
kenkt socialistams; padaryt 
taip, kad parodžius socialistų 
"silpnumą” žmonėms, ir kad 
susiaurinus socialistų rolę Lie
tuvių Dienos darbe. Ar socia
listai turėjo teisės atmest šito
kias sąlygas?

"žinoma, kad turėjo. Tauti
ninkų ir klerikalų spauda šau
kė, kad socialistai, neprisidėda
mi prie jų, sutrukdy ’sią aukų 
rinkimą: ir jie sakė tiesą. Bei 
to neveizint, socialistai pasiel 
gė visai teisingai, organizuoda
mi aukų rinkimą skyrium. 
Jiems buvo daroma skriauda, 
todėl jie turėjo teisės priešin- 
ties, nežiūrint to, kad nuo tt 
turėjo nukentėt visuomenės 
reikalas."
Bet kaipgi šitą pritaikyti 

prie visuomenės labo ? 
"Naujienos” ant to atsako:

"Labai paprastai. Ta skriau
da, kurią norėjo padaryt tau- 
tiškai-klerikališkas blokas soci
alistams, buvo ne vien partijos 
skriauda. o ir visuomenė- 
skriauda.. Nes elgties neteisin
gai. reiškia ardyt visuomenės 
sugyvenimo pamatą,—visviena 
ar ta neteisybė bus atkreipta 
prieš atskirą asmenį, prieš paf- j 
tiją. prieš tautą, prieš religinę 
organizacij’ą ar prieš kokią ki 
tą visuomeninio organizmo dalį 
žinoma, ne visuomet esti aiš
ku, kas yra teisinga, o kas ne. 
bei mušu pavyzdyje tame klau
sime negalėjo būt abejonės.

"Klerikalai su tautininkais 
norėjo padaryt socialistams tą 
ko jie nebūtų norėję, kad jiem.- 
patiems butų padaryta, šitą 
savo neteisingą darbą jie rė
mė visuomenės reikalu ir sakė, 
kad tam visuomenės reikalui 
socialistai privalą paaukaut sa
vo partijos labą. Bet ištiesų. 
tai socialistų pusėje buvo taip- 
pat visuomenės reikalas; jie 
kovojo ne tiktai už savo par
tiją, o ir už teisingus santykius 
musų visuomenės gyvenime. 
Klerikalų ir tautininkų pusėje 
buvo partijos reikalas (pastan
ga susilpnint socialistus) ir vi
suomenės reikalas (pasekmin- 
gesnis aukų rinkimas); bet ii 
socialistų pusėje buvo partijos 
reikalas (gynimas savo par-, 
tijos) ir visuomenės reikalas 
(kova prieš klerikaliskai-tau- 
tiško bloko apgavystę). Vie
nok. kuomet partijų reikalai a- 
biejose pusėse galėjo būt lygios 
vertės, tai visuomenės reika
las socialistų pusėje tikrai buvo 
augštesnis; nes kaip tenai ne
būtų svarbu surinkt daugiaus 
a«ku nukentėjusiems dėl karės 
Lietuvos žmonėms, o apgint tei
singus santykius visuomeniam 
gyvenime yra dar svarbiau. 
Jeigu žmogus, pavyzdžiui, pa
pildytų vagystę, idant galėjus 
pavogtais pinigais parėrr.t pra
kilnų tiksinčiai jisai vis dėlto 
butų (bent prie normalių sąly
gų) ne labdarys, o piktadaris.” 
Vadinas, nors* iš pavir

šiaus reikalas kąstais gali 
išrodyt grynai partinis, sa
vo gilumoje jisai gali būt ir 
visuomenės reikalu. Nes iš
tiesi?, tai partija juk ir yra 
visuomenės dalis.

____ _=r j
PABĖGIMĄ.

Pereitam "Keleivio” 
meryje mes pasakėm, kaip 
mes žiūrime i 'Kovos” re
daktorių pasielgimą. Da
bar lygiai tokią nuomonę iš
reiškia ir ' Naujienos,” ku
rios tarp kita ko rašo:

"Vidikas Įklampino organiza
cijos viršininkus. Ir dabar visi 
’ Kovos’ išsi šok i m a i vėrė iam a 
ant Sąjungos sekretoriaus gal
vos, o iš Raltrunytės praneši
mo 'Keleivyje’ matome, kad 
valdžia jau reikalauja pildomo
jo komiteto narių adresų ir ren
giasi patraukt juos atsakomy
bėn.

"Jau tatai yra be galo šlyk
štu. Bet ’Kovos’ redaktorių 
pasielgimas pasirodo dar bjau
resnėje šviesoje, kuomet patiri, 
kad Vidikas, versdamas bėdą 
ant pildomojo komiteto, dagi 
begėdiškai pamelavo: nes, pa
sak. 'Keleivio’, drg. J. Raulinai- 
tis, pildomojo komiteto narys 
praneša, kad pildomasis komi
tetas buvo davęs aiškią instruk
ciją ’Kovos’ redaktoriui ’neer- 
zint valdžios.’ Taigi \ idikas su 
Stalioi'aičiu elgėsi ne pagal pil
domojo komiteto valią, kada 
juodu ’erzino valdžią,’ o betgi 
pirmasis jų užreiškė valdžios 
agentams, kad atsakomybė už 
’Kovos’ redakcijos darbus puo
lanti ant pildomojo komiteto!

"Tokios niekšybės socialistų 
judėjimas dar nėra regėjęs.

"Tame tai ir yra visas to in
cidento nelemtumas. Laikra- 
čiui užtraukt ant savęs valdžios 
rūstybę šiais laikais yra ne
sunku. Bet tokia nelaimė no 
būtinai turi reikšt smūgi orga-*
nizacijai. kuri ji leidžia, arba 
bent idėjai, kurią jisai atsto
vauja. Bet kada laikraščio ve
dėjai bėga, viską pametę, kad 
išgelbėjus savo kaili; kada prie 
to, redaktorius dar klampina 
savo draugus, pasitikėjusius 
juo; kada, ant galo, jisai me
luoja, kad išteisinus save ir 
įvėlus organizacijos viršinin
kus.—tada jau yra prastas da
lykas. Tada išstatoma ant pa
juokos ir pasityčiojimo visas 
reikalas, kurio tarnais jie save 
skelbė."
Kiek mums teko patirti, 

tai visi rimtesni sąjungiečiai 
išreiškia maždaug šitokią 
nuomonę. Visi jie piktinasi 
Vidiko ir Stalioraičio pasiel
gimu, kuris bus didžiusiu 
organizacijai smugiu.

VISUOMENĖ IR 
PARTIJA.

Kritikuodamos tuos žmo
nes, kurie nori, kad mušt; 
veikėjai visuomenės reika
lus statytų augščiau save 
partijų, ^'Naujienos” sako:

’Tiesa yra, kad partijų veikė 
jai dažnai pastato savo partiji 
labą augščiaus už viską. Par 
tija, ažuot buvusi tiktai įran
kiu tam slams at
siekti, da attiksiu. Ne

kad nupiešus tas 
bes. < 
mis. pasmerktais l>adu mirti, 
jau neturinčiais jiegų ištiesti 
ranką ir prašyti pagalbos. Mo
tinos ištinusiomis nuo bado ko
jomis deda paskutines savo jie
gas ir maldauja praeivių su
teikti duonos šmoteli dėl savo 
kūdikių, gulinčių ant gatvių ir 

! mirštančių badu. Kurie pir
miau rūpinosi savo gyvenimu, 

, linksmai žiurėjo Į ateti. dabąr 
! vaikštinėja gatvėmis be jokios 

vilties, kaip šešėliai, laukdami 
baisios ir kankinančios bado 
mirties.

"Visur skurdas. \ isur vargas, 
viskas išdraskyta, viskas, išar
dyta. Daugelis turtuolių ątsi- 
durė ant gatvių ir lygiai su ki
tais maldauja pagalbos.

'Tūkstančiai žmonių, pajuo
dusiu. visokiais skudurais apsi
vyniojusiu. perkreiptais nuo 
bado veidais, po kelias valan
das stovi prie Įvairių visuome
niškų virtuvių, kad gavus nors 
truputi zupės, kuri yra vienin
telis jų maistas ant visos die
nos. Duonos svaras nebūna 
pigesnis, kaip 75 kapeikos, bet 
tankiausia reikia mokėti po 1 
rubli 10 kapeikų. Nors parda
vinėjamas sviestas ir suris, bet 
tie produktai žmonėms nepriei
nami.... Pigiausias maistas,— 
tai duona: Ta duona, kuri duo
dama pagal kortas, sunku ats
kirti nuo tabako ir negalima 
valgyti.

"Laike šalčių ant gatvių ran
dama daugybę negyvu žmonių 
—tėvų, motinų ir kūdikių. Dau
gelis eina gatve ištinusiomis 
nuo bado kojomis ir staiga 
krinta negyvais; tankiai guli 
ant gatvės ilgą laiką, nes trūk
sta darbininku, kurie paimtų 
nuo gatvių negyvėlius ir nuvež
tų. Kapiniai užversti lavonais 
ir palengva visas miestas virs
ta Į milžiniškus bendrus kapi- 
ninus.

"Naujai susitvėrusios labda
ringos draugystės "Achiezer” 
nariai vaikštinėjo po namus tų, 
kuriems reikalinga pašalpa. 
Užėjo i vieną namą,—tamsu. 
Lovoje kampe, motina ir kūdi
kis. Užkalbino moterį, ji nie
ko neatsako. Pasirodė, kad 
dar gyvas kūdikis žinda j’au nu
mirusios iš bado motinos krū
tis.

"Ant gatvių gaudomi vaikai 
16 metų ir varomi prie sunkaus 
darbo.

"Pastaruoju laiku pradėjo 
gatves valyti: renka nuo gat
vių pakritusius ir veža Į vaiku 
prieglaudas. Tokiu budu gat
ves truputį apvalo ir nesimato 
tokių baisių paveikslų.

"Visokios labdaringos įstai
gos nepajiegia kovoti su bado 
šmėkla, kuri apėmė visus gy
ventojus.”
-Jeigu taip yra Lietuvos 

sostinėj, tai suprantamas 
dalykas, kad negeriau yra 
ir kitose Lietuvos vietose.

partiją jie si ksi pavartot 
visuomenės reikalams, o visuo
menės reikalus panaudot parti 
jos labui.”
Tečiaus Chicagos dienraš

tis mano, kad kaip šitas ap
sireiškimas nebūtų blogas, o 
šunų ant jo karti vis dėlto 
negalima. Mat, tankiai žmo
gus dėlto tik pirmon vieton 
savo partiją ir stato, kad 
jam rupi visuomenės labas. 
Nes, mat,—

"Partija turi savo suprati
mus apie visuomenės labą ii 
apie budus jam tarnauti, žmo
gus todėl ir stoja i tam tikrą, 
partiją, kad jisai mano, jogei 
tos partijos supratimai yra tei
singiausi. Jeigu tad jisai neno
ri tame arba kitame klausime 
eiti išvien su kitos partijos 
žmonėmis, tai tas faktas da; 
visiškai nereiškia, kad jisai yra 
savo partijos vergas. Gali būt 
taip, gali būt ne. ’
Kartais gali išrodyt, kad

BAISIOS ŽINIOS Iš 
LIETUVOS.

"Golos Bunda,” kaip pra
nešta "Laisvė,” paduoda ši
tokių žinių iš Vilniaus:

"Kas dabar dedasi Vilniuje, 
negalima nei aprašyti, nei ap
sakyti, nes neužtenka žodžiu.

PRAPUOLĖ IŠVEŽTI Iš 
ŠKOTIJOS LIETUVIAI.
Škotijos lietuvių laikraš

tis rašo:
"Pirmoji, antroji ir trečioji 

lietuvių partija, iškeliavusi iš 
Britanijos Į Rusiją jau senai 
tenai nuvyko laimingai ir at 
rašė iš Rusijos. Bet kur ding< 
vyrai ketvirtosios partijos, iš
keliavusios iš Škotijos M <! 
spalių? Prie tos partijos pri
gulėjo beveik visi Lanarkshin 
lietuviai. Iš jų kai kurie dar 
atrašė 18 spalių iš Newcastlė 
Dar ir dabar ateina tos dienos 
laiškai iš Newca'tle, užlaikyti 
cenzūros virš 5' sąvaičių. F>< t 
po to jokių žinių iš jų neat ?i- 
na. Aiškiai neteisingų paska- ■ 
lų daug, prasimanyta buk Jie j 
visi Į kalėjimą suimta, buk tuoj 
pargrižsią ir tt., bet tos paska
los perkvailos išrodo.’ Kiti ma
no, buk męs, ar koks policma 
nas, ar Parisfi Councifib valdi
ninkai žino, kur vyrai yra da
bar. Ištikrujų nežinome nė 
mes. nė policmonai, ne Paris h’-' 
ai, nė pats rusų kbnsulis.”

Tuos lietuvius išsiuntė Ru
sijon dėlto, kad jie• nesr.tiko 
stoti Anglijos kariumenėn. 
Vienam Glasgoivo mieste ’i-

NEŽINO SAVŲJŲ.
"Keleivio” "Keli žodžiai 

kunigui Vanagui,” kur bu
vo parodyta truputis kuni
ginės "doros," ’ 
dus smūgis 
Perskaitę tą 
straipsnį, jie* 
tum šaltam ' 
maudyti. Tik vienas 
gas" atsiliepė ir pradėjo tei
sintis. Ir viskas, ką jis galė
jo pasakyt, tai tas. kad tarp 
kunigų kariais yra ir gerų 
žmonių. Girdi:

buvo skau- 
klerikalams. 

t "Keleivio” 
nutylo, tar- 

vandenyj iš- 
”Drau-

”0 kad taip daugelio gerų 
atsiranda ir blogų—kunigų ar 
svietiškų—tai nors ir liūdna, 
bet suprantama ir nenuosta
bu. Iš 12 apaštalų buvo vie
nas Judas. Nedyvai, kad ir 
tarp kunigų visokių pasitaiko.

"Nedyvai. kad 
ir Truth Seeker’

ir ‘Keleivis’ 
iš kelių de

šimtų tūkstančių Amerikos ku
nigų pririnko 23 tokius, kurių 
prasikaltimai buvo užregistruo
ti S. Valstijų teismuose.”

Iš šito pasiteisinimo tuo
jaus matyt, kad "Draugas” 
ir saviškių da nepažįsta. 
Patartume jam Įsigyti kny
gą "The Crimes of Prea- 
ehers,” o tenai jis galės pri
skaito ne 23. bet 23 šimtus 
tokių "doros mokytojų,” ku
rių darbeliai užrekorduoti 
teismuose.

REIKALAUJA, KAD GE
LEŽINKELIAI BUTŲ PA

IMTI VISUOMENĖS 
r NUOSAVYBĖN.

Prisidėjus Amerikai prie 
karės, privatinių Amerikos 
geležinkelių sistema visai iš- 
lyžo. Miestuose stinga pro
duktų, žmonės neturi ang
lies—ir vis tai esą dėlto, kad 
geležinkeliai nepristato.

Akyvaizdoje to kilo smar
ki agitacija, kad privatiniai 
geležinkeliai butų paimti vi
suomenės nuosavybėn. Dau
giausia už tai agituoja 

’Hearsto laikraščiai. Jo "Bos 
ton American” nurodo, 
kad—

”lš 78-nių pasaulio valsty
bių,. 69-nics valdo savo geležin
kelius pačios. Didelės valsty
bės, išskyrus suvienytas Vals
tijas. visos valdo savo^fcležin- 
kelius.”
Toliaus šitas laikraštis pa

duoda Įdomių skaitlinių, ku
ri >s parodo, kiek privati
niai kapitalistų geležinkeliai 
išmuša Amerikoj žmonių. 
Jis rašo:

”Ar daugelis žino, kad vien 
tik 1914 metais musų geležin
keliai užmušė ir sužeidė 202,- 
>64 žmones. Paėmus 12 metų 
.tgal. nelaimių skaičius augo 
kas mėtai. Pavyzdžiui 1902 
netais užmuštų ir sužeistų bu
vo 64.000, o 1914 metais jau 
arti 203,0000. Vėlesnių skaitli
nių mes da neturime. Tai rei
škia daug, daug kartų daugiau, 
negu buvo užmušta ir sužeista 
karėse su Ispanija ir Meksika.

"1911 metais privatiniai A- 
merikos geležinkeliai užmušė 
160,566 žmones. Visų kitų pa
saulio šalių geležinkeliai sudė
jus krūvon tais metais užmušė 
ir sužeidė tik 40,000 žmonių. 
Bet čia yra da blogiau negu iš
rodo. nes prie kitų geležinke
lių’, kurie užmušė bei sužeidė 
tuos 40,000 žmonių, priskaity- 
ta ir Anglijos geležinkeliai, ku
rie tais metais buvo privatinė
se rankose. Užmuštų ir su
žeistų skaičius ant Anglijos ge
ležinkelių, kuomet jie buvo pri
vatinėse rankose, buvo lygiai 
taip didelis, kaip ir skaičius 
Amerikoj užmuštų, sulyginus 
su kitais kraštais. Pavyzdžiui, 
1909 metais, kuomėt Anglijos 
geležinkeliai buvo valdomi pri
vatinių kompanijų, ant jų bu
vo užmušta ir sužeista 29,412

Į žmonių, kuomet ant Vokieti- 
• jos geležinkelių, pergabenusiu 

tais pačiais metais 200,000,000 
i pasažierių, buvo užmušta bei

sužeista tik 3,250 žmonių. 
Prancūzijoj da mažiau, i 
vos tik 1,4 44.

"Dabar, kuomet Anglija vai-j 
do savo geležinkelius pati, mes 
beabejonės pamatysime, kad 
tenai nelaimių skaičius suma
žės taip pat, kaip ir kitose ša 
lise, kur geležinkeliai priguli | 
visuomenei arba valstybei.”
Taip rašo buržuaziškas 

organas. Bet kada socialis
tai sako, jog panašus daly
kai, kaip geležinkeliai, turi 
prigulėti visuomenei, 
buržuazija piestu stoja.

KAIP PAVAROMAS PAGIMDO NELAIMES

tai

LIETUVOJ PRADĖJO EIT 
NAUJAS LAIKRAŠTIS.
Per Švediją atėjo žinių, 

kad Lietuvoj pradėjo eit 
naujas laikraštis—"Lietu

vos Aidas.”
Apie tai praneša "Vieny

bei Lietuvninkų” Jonas Au- 
gštuolis. Jis rašo taip:

"Tik ką gavau iš Vilniaus 
pirmus 6 numerius 'Lietu
vos Aido.’ ’Aido’ redakto
rius-leidėjas A. Smetona. 
Artimieji bendradarbiai: M. 
Biržiška, P. Klimas, kun. J. 
Stankevičius, agronomas 
A. Stulginskis, Dr. J. šau
lys ir A. Žmuidinavičius.

” 'Lietuvos Aidas' taip pat 
atrodo, kaip 'Lietuvių Bai
sas.’ Ir kalba ta pati, ir ra
šyba, ir straipsnių su žinio
mis tvarka. 'Vilniaus Aidas,' 
pirmasis laikraštis, kuri ga
lės su mielu noru skaityti vi
si, kurie taip ilgai troško 
likusieji Lietuvoje.

” 'Lietuvos Aidas’ eina 3 
kartus i sąvaitę, kaina su 
mėnesiniu priedu ?Liuoso- 
Valandos' metams 6 rubliai, 
irba 12 markių.

” 'Lietuvos Aidas' nepar- 
tivis laikraštis, tas matoma 
iš jo bendradarbių ir straip
snių.”

KĄ RAŠO "LIETUVOS 
AIDAS.”’

Įžanginiam savo straips
nyje, kaip Aukštuolis prane
ša, naujas Lietuvos laikraš
tis rašo taip:

"Dvejus metus varžė ka
rės aplinkybės viešąjį žodi 
Pagaliaus musų krašto gy- 
venimd sąlygos tiek atsimai
nė, kad tapo galima leisti 
'Lietuvos' Aidas.' Gerai nu
manydami šios valandos 
Įvairumą ir svarbumą, susi
telkėme apie jį pasauliniai 
inteligentai ir kunigai, visi 
kurie tik pavaldome plunks
na, nepaisydami nei srovių, 
nei pažiūrų skirtumo. Visus 
mus čia suspietė rimtas mu
sų tautos ir musų gimtosios 
šalies padėjimas.

"Jei kitos šalys ir kitos 
tautos, daug stipresnės ii 
laimingesnės už mus, iškė
lė vienybės obalsį šiuo bai
siuoju karės metu, tat kas 
kalbėti apie lietuvius, kurių 
bent ketvirta dalis yra de. 
įvairių priežasčių noromis 
nenoromis apleidusi savo tė
vynę, kurių šviesuomenės 
yra palikę namie tik mažas, 
būrelis.

"Tos minties tat vedami, 
atmetam kuriam laikui visa, 
kas mus skiria nuo .kits ki
to, ir sustojome ant bendrų
jų darbo pamatų, kurie mus 
šlieja krūvon.

"Mes nusimanome, kaip 
sunkioms aplinkybėms ten
ka nūn mums darbuoties: 
aplinkui karės pėdsakai, vi
sur kur*tik žvilgterėsi, liūd
na, ir graudu: čia griuvė
siai, žolėmis apaugę, ten 
tuščios suirusio gyvenimo 
trobesys, ten kitas koks 
skurdo reginys. Visi betgi 
juntame karę einant galop. 
Nubudime gimsta geresnės 
ateities viltįs: tikimės sto
siant ant griuvėsių nauja 
gyvata, ne .bepanašia į tą, 
kuri buvo prieš karę.... No
rime būti liuosi ir savo ran
komis, kad ir kitų padedami 
atstatyti nuniokotą Lietu
vą.”

Užsibaigia šis straipsnis 
taip:

"Kaip mes susitelkę apie

I a 
I 
I

(Išleido Komitetas, besirūpi
nąs Moterą reikalais 

pramonėje).
Kalbėti apie gelbėjimo gy

vasties šiuo nepaprastu lai
ku, kuomet kasdien aukaua- 
jama milijonai gyvasčių, yra 
būtinai reikalinga. Nes 
kiekviena žmogiška esybė 
dabar reikalinga užpildymui 
tų vietų, ka paliko kritusieji 
mūšyje. Minios žmonių pa
imtų į armiją, paliko vakan- 
sijas ofisuose, dirbtuvėse ir 
krautuvėse. Šiandien tau
tos galvoja, kaip išgelbėt 
nuo pražūties kiekveną as
menį, kuris turi rankas ir 
protą tinkamus pildymui 
reikalingo pasauliui darbo. 
Atėjo laikas pripažinimui a- 
kių ir rankų vertės. Darbi
ninko turtas yra jo dešinėji 
ranka — net vieno piršto 
praradimas mažina jojo dar
bo jėgas. Moters, kurios tu
ri užsiėmimą fabrikuose,yra 
taipgi darbininkės ir na
muose — netekimas rankos 
ar pirštų atima iš jų galybę 
dirbti tą darbą, kurį jos at
lieka namuose. Vienas už- 
gavimas, aplaikytas nelai
mingam atsitikimui ištikus 
drbtuvėje, yra atjaučiamas 
paskui visą gyvenimą. Ir 
mes esame Įsitikinę, kad ši
tokių priepuolių delei ant 
daugelio darbininkų šeimy
nų sunki našta gula užlaiky
me paliegėlių visą jų amži.i 
Labdaringu draugijų kny
gos nurodys daugelį ypatų, 
patekusių i tų knygų lapus 
dėl susižeidimų aplaikytų 
darbo metu.

Daugiausia nelaimių ir 
msi žeidimų atsitinka nuo 
•pavargimo, bet į ji neatkrei
pė da rimtos dorfios nė vald
žia, nė žmonės.

Vėliausioji Vokietijos sta
tistika—o mes žinome, kad 
jokia kita šalis šituo žvilgs
niu negali su jaja susilygin
ti—patvirtina nurodymus, 
kad didžiausis nelaimingų 
atsitikimu skaitlius būna a- 
jie ketvirtą ar penktą valan
dą ryte. Musų pačių šalis, 
o taipgi Franeuzija, Belgija, 
ir Italija, ištirinėjusios bė
giu pastarųjų ketvertų metų 
virš 5,000 nelaimingų atsiti- 
kijnų, turėjusių rietą gele
žinkelių dirbtuvėse,'taipjau 
parodė, kad priepuolių va
landos yra valandos vėlyva
me ryte ir pavakariais. Nė
ra reikalo leisties toliau, 
kad parodžius jog nuovar
gis dažnai būna tiesiogine 
nelaimingų atsitikimų prie
žastimi.

Mes negalime leisties taip
gi nagrinėti psychologinių 
to apsireiškimo priežasčių, 
bet mes turime prirodymų, 
jog priepuoliai dirbtuvėse 
ne visi pasitaiko vien dėl to, 
kad mašina buvo negerai ap
saugota, ar dėl samdytojo 
nerangumo ir nepaisymo. 
Du trečdaliu visų priepuolių 
pasitaiko dėlei grynai žmo
nišku ypatybių, būtent nuo- ( 
vargio, nualsinimo minties 
ir kūno, dėlei to, kad musku-

i

’Aidą,' einame ranka Į ran
ką, taip geistume, kad ir jo 
skaitytojai, mus supratę, 
vyktų išvieno i pastatytą 
liuososios Lietuvos tikslą. 
Kariaujančios ir nekariau
jančios šalys, visos ištrošku- 
sios laukia karės pabaigos. 
Ir gal ji nebetoli yra. Tat 
reikia skubėti, dirbti, ruoš
tis ją sutikti, kad nepražiop
sotume svarbios 
prieš santaiką, 
mums Dievas.’’

Taigi, nors ir

valandos 
Tepadeda

lai netenka jauslumo nuo be
galinio, vienodo atkartojimo 
to paties darbo.

Neatsargumas dažnai 
taipgi paeina nuo begalinio 
atkartojimo vieno ir to pa
ties judėjimo: nuo leidimo 
popieros į lankstomą laik
raščius mašiną tūkstančius 
kopijų; bevartant siuvamą 
mašina šimtus vardų audek
lo kolei akįs pavargsta; nuo 
dabojimo mirgančios adatos 
šokinėjimą, augštyn ir že
myn. Pavargusio siuvėjo ar 
siuvėjos akįs nebeįstengia 
nudaboti ir pirštas paslysta 
po adata. Ranka lieka su
žeista panašiu jau budu, nes 
mintis ir akis pasipriešina 
perdaug neatlaidžiam dabo
jimui perdaug ilgą laiką vie
nodo ir nuobodaus proceso. 
Moteriškė kuri sėdi prie ma
šinos, ką išsiuva čevervkų 
knypskyles—ji dirba ant 
štukių. padarydama po 2,000 
porų į dieną, septynias čeve- 
rykų poras į minutą, išsiu
vant skylutę į vieną sekun
dą—josios atida visa užim
ta darbu—ji daboja ir tuo 
pačiu laiku varo ji per maši
ną, nenuleisdama taipgi akių 
nuo iškertančias skylutes 
kojukes. Šitoji darbininkė 
negali valandėlei atleisti a- 
tydos pasilsėti.

Mes visi žinome, kad mes 
'T į nustojame kontroliavę savo 

muskulus, kuomet musų 
mintis pavargsta. Mes daro
mės neatsargus, kuomet at
liekame vieną ir tą patį daly
ką per ilgą laiką. Mes atsi- 
(iėdame ant savo priprati
mo ir užmirštame daboties. 
Tai tik keletas pavyzdžių me 
chaniškojo darbo, šiandien 
dirbtuvėje atliekamo suki
mo telefono vielos, 
mo tuksiančių rųšių_Jkakao 
pupelių, vyniojimo ir paka
vimo muilo. Kame tik mes,' 
matome dalinį darbą ir speci 
alizaciją, mes randame nu 
bodų vienodumą ir nuo 
gi ir tankius nelaimingus ; 
sitikimus.

Mes buvom perdaug Ii 
manyti, kad priepuoliai d: 
be atsitinka dėlto, kad m 
nos neapsaugotos, dėlei 
tikusio dirbtuvės oro 
pavyzdžiui, perdidelio 
ščio, drėgnumo, šalčio, 
mes dabar patyrėme i 
dijavimų, darytų visos 
moningose šalyse, k 
gaus kūnas, jojo min 
jo nervu centras, jo' 
mai, visi turi ryšius 
puoliais, ištinkančiai 
tuvėse. Degantis 
padidinti darbo nąš 
glijoj prisitaikant 
kalavimams pusėt 
švietė šiuos klausiifš 
glijos amunicijos £ 
jos raportas apie £7 
ku, amunicijos dirbę 
katą šios karės metu 
ksd leidimas darbin 
kurį laiką pasilsėti 
je, o taipgi apie, 
kaip tik tą laiką, 
daugiausia nehiįmių 
ka, padarė gerą 
kaip į dar š
taip ir j 
teikimas netvo«ž<e 
landėlių 
kams, 
mišku da 
esame į / 
nelaimingą dts

Šis kritiškas lai 
lauja, kaip iš sa 
ir iš darbininko, 
du paliuosuoti 
atliekančius

I

f /

sakoma, 
kad "Lietuvos Aidas” vra 
bepartiviskas laikraštis, te
čiaus užbaigimas redakci
jos straipsnio su Dievu pa
rodo, kad jo dvasia yra at- 
žagarciviška.

tikinto į



keleivis.

palaidojimą.

Kas nieko neveikia 
To niekas nepeikia

*

CEDAR RAPIDS, 10WA. 
LSS. 239 kuopos veikimas.
Pereitą žiemą vietinė so

cialistų kuopa buvo kaip ir 
apmirus. Narių skaitlius 
mažinosi ir rodėsi, kad liau
sis gyvavus. Bet šiais me
tais kuopa lyg kad netikė
tai iš numirusių prisikėlė, 
sustiprėjo nariais ir energi
jos įgavus pradėjo stropiai 
darbuoties: kas sąvaitė pa
daro susirinkimus, susirin 
kę diskusuoja, svarsto ii 
rengiasi vis prie didesnių 
darbų.

Lapkričio 17 d. turėjo jav 
ir vakarą. Scenoje statė ko
mediją "Netikėtai.” Non 
artistai buvo naujokai, pir
mu kartu pasirodė ant pa 
grindų, tečiaus veikalėli su 
lošė gana gerai ir padarė 
publikoje neblogą įspūdį 
Ypač "dėdės” rolėje A. Gus 
tavičia gana puikiai atsižy 
mėjo. Be to buvo ir keliata: 
dekamacijų, kurias publika 
priėmė su dideliu užsiganė 
dinimu.

Po teatrui buvo šokiai 
Publikos, ypač ant šokių,su 
sirinko gana daug ir rengė 
jams vakaras davė da ii 
materialės naudos.

Vakaras buvo be svaigi
nančių gėrimų, manyta, kac 
nepavyks, nes musų žmonė: 
da nepratę lankyties i to
kius "balius,” kur nėra gėri
mų, vienok vakaras nusise
kė, ypač socialistams davė 
daug moralės naudos. Lin
kėtina, kad jie ir toliaus ne
nuleistų rankų, bet darbuo
tųsi ir keltų brolius-varguo- 
lius iš miego ir šauktų prie 
gražesnio gyvenimo ir ko
vos už geresnę ateitį.

Iš jaunimo gyvenimo.
Nors čionai jaunimui ii 

nelabai patogi gyvenimui 
vieta—stoka tinkamų dar 
bų—tečiaus visgi nemaža 
būreli jaunimo turime ii 
mes. Iš Lietuvos atvykusie
ji vaikinai ar merginos pa
prastai dedasi prie švietime 
bei kultūros darbo; kadang. 
socialistinės organizacijos 
daugiausiai tokius darbus 
teveikia, tai jaunimas prie 
socialistų ir glaudžiasi. Te 
čiaus čiagimiai lietuvių vi
suomenei labai mažai nau
dos teduoda. Kol buvo čia 
vyčių kuopa, keletas tokių 
kunigo priversti prisidėję 
prie vyčių, bet vyčių kuopai 
pakrikus, tie dvasios ubagai 
negut tik savo asmeniškiems 
smagumams vakaruškas 
rengia. Suaugusiam jauni 
mui, aš sakyčiau, su pien
burniais nepakeliui. Rim
tesniems vaikinam bei mer
ginoms, kuriems sveikoj 
sąmonės netemdo visokie 
baubai, privalo organizuo- 
ties, kaip kitų miestų lietu
vių jaunimas, Į dailės rate
lius, lavinties dainavimo, 
deklamacijų, monologų ii 
lošimo, kas yra padoru, pra
kilniu ir neša visai musų 
visuomenei naudą, kulturi- 
zuojant žmonių minias, švie
čiant darbininkus ir 
giant musų tautą prie 
ties gyvenimo.

Girtuokliavimas.
Šiomis dienomis likosi 

čionai areštuota ir teismo 
nubausta Ona Abukauskie- 
nė už pardavinėjimą svaigi
nančių gėrimų. Ji tuos gė
rimus gabenosi iš kitų mies
tų ir slapta pardavinėdavo. 
Nuteista pasimokėti $100 
bausmės ir $18 teismo lėšų. 
Paimtus svaigalus apkai- 
nuojama ant 37 dolerių. A- 
belnai, kaip anglų laikraš
čiai paskelbė, areštuotoji tu
rės išmokėti virš 200 dolerių. 
Minėtos moteries vyras pir
ma areštuotas ir pastaty
tas po 500 dolerių kaucijos, 
laukia prisaikintųjų teismo.

Vis tai girtuokliavimo pa
sekmės. Musų tamsus kata-

ren- 
atei-

i

žlivbv

kinai prastai lošė, 
sias

© AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS © Kas skaito ir 
Tas duonos

likai be svaigalų nieku budu 
negali gyventi. Kada val
džia uždraudžia gerti, tai 
slaptomis gabenasi ir netik 
patįs geria, bet ir kitiems 
parduoda, o sugauti paskui 
sunkiai atmėtavoja. Laikas 
jau mest tą gyvenimo būdą, 
kokio mus dvasiški tėveliai 
išmokino.

WATERBURY. CONN.
Pas kunigą nėra pasi

gailėjimu.
Šiom i > dienomis čia mirė 

/ienas lietuvis. .Jo moteris 
nuėjo klebonijon susiderėti 
palaidojimą. Paties klebo- 
io nebuvo namie, rado du 
kitu jegamasčiu. Suderėjo 
>u jais >30 už palaidojimą.

Parvažiavo namo kleba- 
las ir radęs užsakytą darbą, 
apsvarstė. kad jo konfi-atrai 
suderėjo ]bermažą užmokes- 
Į. Siunčia jis pas tą mote

rį savo pasiuntinį ir liepia 
ai ateiti klebonijom

Moteriškei atėjus, kuni
gas paaiškino, kad už tris- 
lešimts dolerių jis jos vv- 
•o negali-' ’aidot. Girdi, daug 
larbo; pridėk da $10. Mo
zeris sako, kad ji labai bied- 
įa, vyras sirgo visus metus, 
•eikėjo daktarams mokėti, 
> dabar lieka tris maži vai
tai, nežinia kaip reikės ir 
jragyventi. Kunigas aiški- 
la, kad taip sunkiai už $30 
is dirbt negali. Tavo vy- 
•as, girdi, prigulėjo prie 
Iraugijos. gausi posmerti- 
įę, tai gali užmokėt ir $-10.
Moteris verkdama užmo

kėjo $40. Ir kunigas paėmė 
’.š našlės apverktus pinigus 
be jokios gėdos. F. N.

i Režisėrius vėl rėkia: "Mu
zikantas, muzikantas!” O 
muzikantas tyli. Niekas ne
žino ką sakyti ir vėl valan
dėlę visi tyli.

Režisierius pametė eilu
tę ir jieško po knygą. Reži
sieriui atėjo į pagalbą Gai
dienė nuo pagrindų. Sura
do ir užbaigė.

šituos veikalus vaidino 
LSS. 144 kuopos aktoriai iš 
Haverhillio, iVIass. Reikia 
pastebėti, kad merginos sa
vo roles atliko gerai, tik vai- 

Kalčiau- 
tame režisierius.

Vienas iš publikos.

DAYTON, OHIO. 
Katalikų reikalai.

Manau, nebus prošali pra
nešus visuomenei apie Day- 
tono lietuvių judėjimą. Nors 
lietuvių čia yra pusėtinas 
būrelis, bet reikia pasakyti 
kad vienybės ir apšvietos 
pas juos labai mažai.

Kas tame kaltas? Patįs 
žmonės ir prieg to da pir- 
miaus čia buvęs šv. Kry
žiaus parapijos klebonas 
(dabar yra jau kitas). Prie 
buvusio čia prabaščiaus lie
tuviai pradėjo statyt bažny
čią, rinko tam tikslui pini
gus daugiaus kaip per 10 
metu uo Davtona ir auielin- *• A •- w X
kės miestelius; kartais 
nusibaladodavo net 'r i ki 
tas valstijas rinkdami au
kas. Na ir pradėjo statyt 
bažnyčią. Vos tik išmūrijo 
skiepą, kuriame dabar laike 
pamaldas, ir ant viršaus že
mą svetainę vaikams mokin
ti, o žmonėms lėšavo jau 
daugiau $15,000 ir jokios 
nėra naudos iš to. Klebonas 
gi išvažiavo sau. švilpauda
mas. Žinoma, kaip jie pa
prastai sako, vyskupas iš- 
kėlė-permainė. Kur tau ne
iškeis, kuomet jau abiem 
uštenka žmonių sunkiai už
dirbtų centų. Kolektoriai, 
kurie važinėjo po kitus mie
stus rinkdami nuo žmonių 
pinigus, dabar nusipirko sau 
automobilius, o kiti Įsitaisė 
net ir biznius.

Tuo tarpu parapija su ba
žnyčia kas kart eina vis 
daugiau Į "skylę.” Parapijo
nai matydami tokias pasek- 

£ 
netikęs. Na, tai dabar jau 
turi kitą. Šitas, žinoma 
darbuojasi išsijuosęs, kaū 
atgaivinus parapiją. Tekt, 
girdėti, kad dabar ir vėj 
renka žmonių parašus ir vė 
žada leisti kolektorius į ki
tas lietuvių kolonijas rinkti 
pinigus ant tos bažnyčios 
Žmonės turėtų būt atsargų' 
ir nemėtyt savo sunkiai už
dirbtų centų, nes kaip pir- 
miaus minėjau, jie jau rin
ko pinigus per keletą metų 
ir nieko gero nenuveikė s:

i tais pinigais. Antras daly- 
jkas, nors ir pastatytų baž 
inyčią, bet reikia žinoti, kac-
ii jau užrašyta svetimtau
čiui. Atvažiavo iš kur ta 
ir "tautiškas’’ kunigas. Žino
ma, romiškis buvo nusta
tęs jau kainas savo parapi- 
jonams už visokius patarna
vimus. Sakė, jeigu atneš na 
bašninką brangiam grabe 
tai ir jis brangiau imsiąs: 
reiškia, daugiaus ne kaip pa
skirta kaina: o jeigu grabas 
bus prastesnis, tai užteks ir 
paskirtos kainos. Taip ir su 
kitais daiktais. Bet kuomet 
atvažiavęs čionai apsistojo 
"tautiškas” kunigas, kuris 
nepriguli prie "Romos tru
sto,” tai tuomet jau ir 
musų klebonas daug pigiaus 
prisileidžia. Žinoma, "pomiš
kiui” "tautiškas” kunigas, 
tai kaip peilis po kaklu. 
Kaip teko girdėti, tai sena
sis norėjęs jau ir "areštuo
ti” naująjį, bet nepavyko, 
nes mat ir tas turįs teisę 
tverti parapijas ir tt.

Argi tai ne gėda dūšių ga
nytojams taip smerktis ir 
pavydėti viens kitam biz
nio? Juk kaip vienas, taip 
ir kitas nori biznį daryti.

Kaip matosi, tai "tautiš
kas” kunigužis nemulkina 
taip žmonių. Buvo suren
gęs prakalbas ir savo pra
kalboj ragino žmones skai
tyt knygas ir laikraščius, 
kokius kas myli, kad ir 
"Kardą.” Abelnai, patarė 
žmonėms imtis mokslo ir 
mokintis mandagumo.

Taigi, kam bažnyčia rei
kalinga, tai jau genaus eiti; 
į "tautiška,” ne kaip i ”ro-l n ,

LO5VELL, MASS. 
Teatras.

Gruod. 9 d. LSS. 203 kuo
ja statė scenoje du veikalu: 
'Kerštinga Meilė" ir "Pen
ktas Prisakymas." "Kerš
tinga Meilė"—tragedija 4 
aktuose, vaizdelis iš šeimy
niško gyvenimo, šis veikalė
lis liko atvaidintas pusėtinai 
gerai, ypač atsižymėjo p-lė 
M. Karkutskiutė Mildos ro
lėj. Jai buvo suteiktas gy
vų gėlių bukietas. "Penktas 
prisakymas"—drama vieno 
veiksmo—veikalėlis labai
įspūdingas ir atvaidinta jį 
gerai, žodžiu sakant, vaka
ras pavyko, žmonių irgi pu
sėtinas būrelis atsilankė, už 
ką vardan LSS. 203 kuopos 
tariu ačiū. Tik vienas tru
kumas—tai stoka sceneri- 
jos. Mat lošimas buvo I^en- 
kų svetainėj, kur dirba nau
ją sceneriją, senų nebuvo, o 
naują negatava, tai prisėjo 
ošti be jokios scenerijos, 
kas darkė veikalus. Nesma
gu, bet tai ne musų kaltė.

Juodoji armija irgi norėjo 
užkenkti musų darbui, areš
tuoti teatrą, bet tas jai pa-i 
daryt nepavyko; Įskundė. _ „ 
policijai, kad tai, girdi anar- mes. nutarė, kad pr a basei u j 
chistai loš prieš valdžią, ir
ia nedėlioję (ypač advente), 
’biznį” darys. Policija atėjo 
svetainę, bet pamačius, jog 

nieko blogo nėra, nusijuokė 
ir išėjo, tik pasakė, jog ad
ventas, jus teatrą lošiat,gir- 
ii "utrit eit i bažnyčią. "So
cialistai pasakė, kas nori ga
li sau eiti,o kas ne,niekas ne- 
gal priversti. Čia jau, žino
ma, yra kliubiečių darbas, 
nes Įniršę ant socialistų 
kam jųjų kliubą policija už
darė. Girdi, socialistai kalti. 
Graibosi, kai aklas sienos.

Areštavo prezidentą.
Kliubiečiai suareštavo sa

vo prezidentą: kada kliubas 
likosi suareštuotr s,prireikė
jo pinigų, nes teismas nutei
sė pasimokėti $75.00 baus
mės. Prezidentas su keliais 
oagelbininkais išėmė iš ban
ko keletą šimtų, pamokėjo 
advokatui ir bausmę, o li
kusius norėjo pasisavinti, 
kliubiečiai apsižiūrėjo ir pa
reikalavo pinigų. Negavę jų, 
nutarė suareštuoti prezi
dentą. Šis nelaukė, kol poli
ciją ji paims, padėjo kauci
ją ir dabar laukiama teismo.

Pinavijos žiedas.

I

MINERSVTLLE, PA. 
Nei vienam neteko.

Du vaikinai Įsimylėjo Į 
vieną merginą ir abudu sy
kiu gyveno pas tos mergi
nos tėvus ant "burdo.” Abu 
sykiu pas vieną kontrakto- 
rių dirbo, sykiu prie vieno 
stalo valgė, vienoj lovoj gu
lėjo ir vienas kitam netikė
jo kas link meilutės, nežino
jo, katrą judviejų ji geriau 
myli.

Syki abu išėjo pasivaikš
čioti ir kalbasi: Raulai, 
Jonas sako, mes ją rėdom, 
nešam saldainius 
perkam, ko tik ji prašo, 
mačiau vedžiojasi su Leibos 
sunum.

Raulas ant to atsako: tu 
durniau! Tas vyras yra žy
das; ji už jo netekės; ji teks 
vienam iš musų.

Bet neteko nei vienam, 
nei kitam. Mergai geriau 
patiko rusiškas žydas ir ji

ir viską
o

CLEVELAND, OHIO. 
Darbininkų skurdas neap

sakomas.
Nesenai aš atvykau į Cle- 

elandą ir iš pradžios mies
tas pasirodė gražus, bet ge- 
ai pasižvalgius, visai ką ki- 
ą pamačiau. Darbininkų 
Apgyventose vietose apart 
skurdo ir vargo nieko dau
giau nematyt. Žmonės gy- 
ena ankštai susispietę, 

'tūbos mažutės ir žemos, o 
•anda brangi ir viskas bran
du. Kaip girdėjau, labai 
laug darbininkų serga džio
va ir daug miršta. Moteris 
dna dirbt į dirbtuves: vai
dučiai bėgioja gatvėmis basi 
r apdriskę.

Gruodžio 9 d. miestas par- 
lavinėio bulves po 95 cen
tus. Žmonių prisirinko dau
gybė. Dešimts policmanų 
larė tvarką. Vėjas buvo šal
tas, moterįs stovėdamos pu
sę dienos sušalo, savo vaiku
čius maišais dangstė. Viena 
oamėlinavus moteris dre
bančiomis lupomis prašo po- 
iernano:

"Ponuli, užleisk mane pir
ma; mano kūdikis paliktas 
namie vienas, da neturi mė
nesio...."

"Paspėsi. Stovėk eilėj!” 
atsakė policmanas.

Kita jau prisiplakė prie 
bulvių. Užsivertė du buše
liu ant pečių, o pusę bušelio 
rankoj ir velka, net kojos 
linksta. Minia žiuri ir šip- 
sosi, o čia moteris nėščia, 
gal už kelių dienų bus jau 
motina. Jai lovoj reikėtų 
gulėt, bet skurdas varo ją 
laukan ir verčia nešti maišą 
bulvių per miestą.

Ant rytojaus žmonės vėl 
subėgo tų pigių bulvių pirkt. 
Bet pasirodo, kad bulvės su
šalusios ir supuvusios. Ver
čia jas Į kitus karus ir ve
ža ant "dumpų."

Čia išeina lietuvių laikraš
tis "Dirva." Ji leidžią tur
tingas saliuninkas p. Barta- 
šius. Pirma "Dirva” buvo 
leidžiama per kunigo Hala- 
burdos cenzūrą, bet pasiro
dė, kad kunigo cenzūruoja
mo laikraščio žmonės nenori 
skaityti. Noroms nenorams 
leidėjas turėjo kuniginę 
dvasią iš laikraščio išmesti 
ir parsitraukė iš New Yorko 
p. Gediminą už redaktorių. 
Nors naujas redaktorius ir
gi nesocialistas. bet visgi

CLEVELAND, OHIO. 
Nauja parapija.

Kelios dienos atgal atsi- 
baladojo čionai kun. J. E. 
Strazdas, buk tai organiza
torius senos Rymo katalikų 
bažnyčios, kuri čionai labai 
reikalinga sulyg aprokavi- 
mo didžiumos dievobaimin
gų parapijonų. Jisai laikė 
čia trejas prakalbas. Nors 
iš tų prakalbų, kaip matyti, 
nekokį biznį padarė, bet vis
gi jisai suorganizavo naują 
parapiją. Išrinko iš 12 na
rių komitetą ir geri parapi- 
jonai suaukavo $40.00 nau
jai parapijai, kuri likos pa
krikštyta Šv. Kryžiaus pa
rapija. Na, ir pasirandavo- 
jo nežinia kokios tikybos 
seną atliekamą bažnyčią.

Bet dūšių ganytojas su
prato, kad dar per maža a- 
velių turįs. Tai gi išdalino 
žmonėms apgarsinimus, kad 
busią "didelės ir svarbios' 
kunigo J. E. Strazdo prakal
bos šv. Kryžiaus parapijos 
naudai. Nors buvo baisiai 
negražus oras, bet naujų 
parapijonų susirinko apie 
100 vyrų ir tris moteriškės. 
Na ir laukiame visi kun. 
Strazdą pi adedant prakal
bas. Bet nežinia kas atsiti
ko, kad kun. S. su savo pra
kalbom nepribuvo.

Parapijonai išlaukę iki 
11 valandai nakties pradėjo 
nerimauti. Vieni kalbėjo, 
buk naująjį kunigą senasis 
"suraštino," kam nuo jo 
aiškino, buk naujasai dvasi
škis pabėgo.

Vienas atsirado su kažin- 
kokia birbinę—birbina, o 
žmonės apstoję klausosi. 
Nekurie buvo jau pusėtinai 
ir išsitraukę.

Tuo tarpu kur buvęs kur 
nebuvęs, atėjo kažin kokis 
pražilęs senis, visai panašus 
į šventąjį tėvą, ir kaip pra
dėjo pasakoti iš savo gyve- 
nomo ir atsitikimų, apie 
Dievo buvimą ir apie kuni
gų gerus ir blogus darbus, 
tai iškarto aš maniau, kad 
senis yra pabludęs, bet vė
liau pasirodė, kad senio butą 
girto. Nusitvėręs už kėdės 
ką tik nenuvirto.

O žmonės susirinkę sėdi 
iki vidurnakčio ir klausosi 
girtų pliauškimų. Argi įe- 
laikas butų darbininkams 
susiprasti ir visą tą parapi
jų tvėrimo darbą atmesti? 
Tą laiką virčiau sunaudotu
me pasimokinimui, pasiskai
tymui.

Naujas korespondentas.
NASHUA, N. H. 

Teatras.
Vietos LSS. 192 kuopa 15 

d. gruodžio statė scenoje du 
veikalu ”Karės Nuotakos” 
ir "Amerikoniškos Vestu
vės.” Publikos atsilankė ge
ras skaičius: "Karės” vei
kalas. vaizdindamas baisius 
karės paveikslus, padarė 
publikoj gilų Įspūdi. III vei
kme, kada visi lieka išmuš
ti, publika gailiai verkė.

Kitas gi veikalas, "Ame
rikoniškos Vestuvės.” kad 
gerai jas sulošus, tai pa
daro publikai ne tik daug 
skanaus juoko, bet ir daug 
pamokina. Šitas veikalas 
aiškiai ir gyvai atvaizdina 
Amerikoje lietuvių katali
kų vestuves (veselijas). Bet 
čia šis veikalas taip buvo 
sudarkytas, kad iš jo niekas 
neišėjo. Aktoriai daug žo
džių vartojo, išsimisliję iš 
savo galvos ir darė, ko visai 
nereikėjo. Tamsutis jauna
vedės mėtė Visgirtą kokio
mis tai lupynomis. Vėliau 
visi kartu suriko (susimai
šė) ir apie 5 minėtas tylėjo; 
mat ir sufliorius varnas 
šaudė. Po ilgo tylėjimo pirš
lys sušuko: ”Man duokit 
šlico!”

Piršlys ir pabrolis atkarto
jo tuos pačius žodžius ant
ru syk.

AKRON, OHIO. 
XI-tas IJšS. Rajonas 

darbuojasi.
Jau nuo senai sąjun 

rūpinosi sutverti Ohi
Michigano valstijų ra 
kad sujungtomis spėk 
pasekmingiau butų g 
varyti apšvietos dar 
skleisti darbininkuose 
nį susipratimą.

Susitveręs rajonas 
jaus parengė A krone 
kalbas, kurios turėjo j 
8 gruodžio, bet dėl biatM 
oro negalėjo Įvykti, net 
bai pustė ir gatvekariail 
galėjo vaikščiot. Susi 
keli draugai nutarė a 
prakalbas ant rytojaus, 
sižinota su kalbėto jum 
pranešta jam, kad prf 
ant rytojaus.

Kalbėtojas buvo rajono 
ganizatorius, drg. P. P 
raitis. Ant rytojaus susi 
ko daug žmonių ir drg. 
Pekoraitis kalbėjo dviem j 
vėjais: pirmu syk "Musų V 
daviniai,” o antru syk 
cializmas ir kaip mums < 
Įkunyt."

Reikia pasakyti, kad 
Pekoraitis yra gana iš 
bus vaikinas ir nuosek 
aiškina dalykus. Patarti 
ir kitoms šios 
kuopoms ji parsikviesti. Į 

Prie Akrono kuopo 
šias prakalbas prisir 
nauji nariai.

K. J. Apušo Al 

PHILADELPHIA, R2. 
Tautininkų prakal

Gruodžio 16 d. ši 
miesto dalyje, vadįAi 
Richmond, lietuvių 
svetainėj buvo tauflj 
sušauktas viešas susi 
mas. Kalbėtojais buvo 
Karuža ir Dr. E. G. Kli 
Karuža pasakojo, kad 1 
viai turi stoti Į pagalbą 
vienytum Valstijoms šioj 
rėj, kad visi, kas tik turi 
lietuviško kraujo,privalo ra- < 
šytis i milicijos organizaci- ; 
jas (turbut i vyčių) ir prie 
to kiekvienas lietuvis turi 
būti šios šalies piliečiu, o jei
gu ne, tai nors pirmas po- 
pieras turi išsiimti—kad ga
lima butų armijon paimti^. 
Taipgi turi tverti vietinius^ 
komitetus ir Raudonoj 
Kryžiaus skyrius, kad rink* 
ti pinigus ir gaminti drstgMb , 
nas ir tuomi pagelbėti S, V. 
karę laimėti. Tai tikraipat
riotinė prakalba buvo.

Antras kalbėjo mi 
daktaras Klimas. Tasai/ 
šakojo tai ši, tai tą iš 
vos istorijos, kas dau 
lietuvių senai yra žinoma. 
Nieko naujo, nei Įdonpaus • 
nepasakęs užbaigė. Sekanti * 
kalbėtojai buvo anglai. Vie
nas jų pripasakojo neužtar
nautų komplimentų, ragin
damas eiti karėn ir. ginti 
"šalį,” antras gi buvo orga
nizatorium taip vadinamos 
"Home Defense" organiza
cijos. Jis pasakė, kad kiek
vienas tos organizacijos na
rys turi teisę priešingąjį 
valdžiai asmenį visur ir 
kiekvienoj valandoj areštuo
ti, todėl ragino musų tautie-. 
čius stoti ; tos organizacijos 
narių eiles. Jo kalba buvo ir 
lietuvių kalboj atkartota. 

Viens iš publikos pareika
lavo balso, pirmininkas atsi
sakė suteikti. Publika pri
vertė pirmininką balsą su

keikti. Gavęs balsą K. P. B. 
; paaiškino, ką reiškia šios 
|šalies darbininkams "Home 
Defense” organizacija. Jis 
sako: "Karė vos prasidėjo, 
jau šalies gyventojams din
go cukrus, anglis,o netrukus 

----------------------- -------—„Įdings ir duona. Kada jūsų 
užpuola pačiam vidurdieny- moterįs, vaikai ir jus patįs^ 
je. Vienam žmogui plėši- pareikalausit duonos, tai ta 
kai pastojo kelią pagal ma-'organizacija, už kurią agi- 
luną ant 7-tos gatvės ir su-'tuojat atkiš jums durtuvus 
skaldė galvą už $2.50. Su- ir atidarys kalėjimus.” 
muštasai nugabentas ligon-j Tautininkai pradėjo šaukt 

 antį, grumo- 
Vargdienis.

HERMINIE, PA.
Kasykloj sužeidė du lietuviu

Nelabai senai čionai li
kos sužeisti du lietuviai ka
syklose. Gruodžio 5 d. Pet
rui Martinkaičiui tapo pra
mušta galva, o 7 gruodžio 
Jonui Mileriui šleitas smar
kiai sumušė šoną. NekurĮ 
laiką sužeistieji negalės dir
bti. O vis tai per kompani
jos kaltę. Negalima dasi- 
prašvti rekalingų daiktų, 
kad apsisaugojus nuo nelai
mės. Kompanija tik žiuri, 
kad kuodaugiau anglies iš
leidus ir daugiau sau pelno 
pasidarius. o darbininkų 
gyvastis jai nerupi.

Kitokių darbų čia nėra, 
kaip tik kasyklose. Kasyklo
se darbo dabar daug. Uždar
bis nevienodas: pasitaiko, 
kad į dvi savaites žmogus 
uždirba $100, o kartais ir 
>40 užtenka, tas priguli nuo 
to, kokia vieta pasitaiko.

Darbininkai neturi jokios 
unijos. Jei kurie pradeda 
organizuotis, tai kaip tik 
kompanija suseka, tuojaus 
iš darbo išveja, ir tada jau 
eik kur nori, darbo čionai 
negausi. Kaip tik pasakysi 
pavardę, bosas tuojaus pa
žiūri i knygutę ir sako, man 
tavęs nereikia.

Amerikos trempas.

ANCHORAGE, ALASKA.
Už kvortą degtinės mo

kama $10.00.
Gyvenu tarp svetimtau

čių. Lietuvių čia kaip ir nė
ra, o jei kiek ir yra, tai ne
prisipažįsta kad jie lietu
viai.

Anchorage (tariasi En- 
kreidž) miestas yra pastaty
tas gražioj vietoj, į saulėte
kį prieš dideli kalną. Gyven
tojų yra apie 6,000.

Girtų ir čia kartais gali
ma pamatyt, bet labai retai, 
nes degtinės nėra, todėi 
žmonės ištroškę "baltakės” 
moka už bonką po $5 ir $6, o 
kaip kartais labai prireikia, 
tai ir $10.00 ne pinigai.

Čia-buvis.

DENVER, COLO. 
Apiplėšė banką.

Nesenai plėšikai išvogė 
Čionai italų banką ant 15-tos 
gatvės. Apie 2-rą valandą 
po pietų atvažiavo automo
biliu tris vagis, du Įnėjo 
su revolveriais bankon, o 
trečias pasiliko automobi- 
liuje. Pagriebę $4,000, plė
šikai susėdo Į automobilių 
ir pabėgo. Bankierius užte- 
lefonavo policijai, kad gau
dytų vagis. Policmanas vi
josi paskui plėšikus, tai ki
tas automobilius užvažiavo 
ant policmano ir nuvažiavo 
kdjas, o plėšikai paspruko.

Rankoj pinigų buvę išvi
so $15,000, bet plėšikai ne
žinojo, kur jie padėti. Už
puolimai čia pasitaiko labai 
tankiai. Kartais ant namu

sportai šėrė ją kendėmis.
Senas si n gelis.

j kreipia savo laikrašti dau-
X . 'giau i tą pusę ir tikiuos, kad 

nes "tautiškoj", dabar "Dirva" jau daugiauuž jo ištekėjo. Veltui musų mos trusto, _ __ „
sa™ jvjs jau daugiau žmonišku-'turės skaitytoji:.

mo ir demokratizmo. 1 ‘ Katalikė.
J. K. Miller.

biitin, o plėšikai pabėgo.
Viską žinantis .1. A



jaus mano pažįstamas ir ku-'
tavim pasikaibėti.

i

i

alauk. Maike! Kur tu 
skubiniesi? Aš noriu trupu- 

sveikas gyvas, tėve! 
age ką gi tu nori kalbėt? 

■’K-Aš, vaike, šiandien no
tai, su tavim pasikalbėti a- 

tai, kaip geriau butų ši- 
judzontrėj kovoti už žodžio 

”'a.
cideiš kurgi tau. tėve, atėjo 
čiui i mintis galvon? Juk 
rustsuomet buvai priešin- 
suržodžio laisvei.
1>»—Jes, vaike, aš ir dabar 
ni priešingas, ale aš prie
igas tik tokiai laisvei, ko- 
«)S cicilistai ir bedieviai no

ri.

—Ar tai jie kitokios lais
vės nori?

—Šiur, Maike. Jie nori 
tokios laisvės, kad jiems 
butų valia bliuznyt. buk 
žmogus iš monkės paeina 
buk žemė yra apskriti ir taip 
toliaus. Tokiai žodžio lais
vei aš, vaike, buvau ir bu
siu priešingas.

—Tai kokios gi tu norė
tum laisvės, tėve?

—Aš, Maike. noriu tokio, 
liuosvbės.kad geram žmogų 
butų* valia Dievas garbini 
šioj kontrėj.

—To, tėve, ir dabar šio; 
šalyje niekas nedraudžia. 
Kokį kas Dievą išpažįsta 
tokį gali ir garbinti.

—Vaike, kada aš šneku 
tai tu tylėk. Tu man per 
trauki šnektą ir da meluo
ji; sakai, kad čia valia gar 
bint Dievą kaip kas nori, c 
aš žinau, kad ir už garbingą 
Dievo čionai pasodina žmo 
gų į džėlą. Taigi kas geriau 
žino: tu ar aš?

—Netiesa, tėve. Už to į 
kius dalykus da nei vienas; 
žmogus čia nebuvo perse 
klojamas.

—Sarap, vaike! Kaip tu 
gali mane taip fulint, kad aš į 
pats už tai sėdėjau džėloj 
per Kalėdas.

—Ištiesų ? 
—Jessa!
—Kaip gi tas atsitiko?
—Tas atsitiko, vaike, ši-. . .. .

taip. Kaip aš tau anąsyk: :a‘P J* mus surestysiąs. ba 
jau sakiau dabar aš gyvenu e53"11 Jau P!rma 'a ®nda ,r 
ant Dievo burdo. tai vra I'am. ne^u.od? I1.1??01-.Tfen- 
saliunuose pavalgau silkių ke 'trinus ir išėjo. Seimi- 

kaip kas palieka n,lnkas ,hu' Jau. nusigandęs, 
ant stalo neišbaigtą stiklą. k- - -
tai aš gaunu da ir išsigert. J1? turbut yra kok> 
ir taip sau nieko nedirbda- vls ar. Pjotestonas. kad jam 
mas, tik saliunus lankyda-!"ePat'nįa,.",u.s” g'®1?!™3?- 
mas aš galiu iš Dievo loekos’M«s-ka(į‘ka1-. netunm pai- 
nešlekčiausia išsiživyt Tai- k?.bedieviai sako. Gie- 

. . - /„į nii dokim ir gana. Mums nie-gi prieš pat Kalėdas as nu- neeaij uždrausti Dievą ėjau ant kampo ir atsistojęs Kas negan uzarausu uie\ą 
prie tautiško saliuno dai- 5arblnt'' 0 Jc!.k?k,am. be
rausi. ar nepamatysiu kokio *ev.m tas nepatinka, trn ga- 
pažįstamo parapijono, ku- Ii sau įssimuvyt. Visi tam 
ris galėtų užfundyt. Ir štai pritarė ir išsigėrę mes da

kaip sykis ateina da iš kra- 

mas Adomas Krapštys. Aš 
jam tuojaus pasakiau ”Alou, 
Džian.” ir jis tuojaus mane 
pažino. Koman, įsako, už- 
fundysiu. Visu pirmiausia 
užfundyjo bar-viskę, Dieve 
duok jam sveikatos, o pas
kui pašaukė alaus. Mums 
begeriant, jis pradėjo ma
nęs klausinėt, kur ir kaip aš 
dabar gyvenu. Aš jam pa
pasakojau apie visą savo 
gyvenimą. Jis manęs pagai- 
lavo ir da syki užfundinęs 
pasikvietė namo ant kūčių. 

.Aš. žinoma, pakvietimą pri
ėmiau ir nuėjova. Jis su- 
. frentino mane su savo bo
ba. kuri kitą syk ir man bu
vo žinoma kaipo Dešručių 
Ievutė nuo Pilviškių. Aš 
jai irgi persistačiau. pasisa
kydamas. kad kitą syk bu
vau Šiaulių kalvis Jurgis 
Driskevičius, o dabar lie
tuviško vaisko generolas A- 
merikoj. Ji tuoj padėjo ant 
:talo bonką trejų devynerių 
š pentrės ir pradėjome ra
gauti. O kada susirinko visi 
mrdingieriai. tai gaspado- 
*ius padėjo ant stalo plot- 
<ų, gaspadinė atnešė silkių, 
zyrai pastatė nuo savęs po 
tvortą šnapso. ir tuomet jau 
•isi pabažniai persižegnojo- 
ne, suvalgėm po plotkelę ir 
ikrai katalikiškai pradėjo- 
ne garbinti užgimimą Išga- 
ivtojaus ir viešpaties musų 
fezaus Kristaus. Suvalgę 
x> plotkelę ir užsigėrė po 
Kirą šnapsų, tuoj užtraukė- 
ne ”Mums šiandiena gul 
nt šieno....” Kad pataisius

ialsą, da daugiau išsirovėm. 
Šeimininkas pasidėjo am 
;talo kantičką, vienas bur- 
iingierius atsinešė iš savo 
■uimo armoniką ir kaip už- 

I trauks šventą meliodiją. o 
i mes visi turavodami kaip 
I jžbliausim "Sveikas Jėzau 
: nažiausis." tai net lubos ė- 
• mė braškėt. Ir štai, kada 
nes taip dailiai Dievą gar- 
binom. atbėgo anglikas ir 
ako. kad mes nutiltume, ki-

KELEIVIS.

I ■R 5 ?•**

▼uodegų, oi.
ant stalo neišbaigtą stiklą ale aš jį padrąsinau. Sakau.

i bedie-.

u.

Monarchija ir Respublika * PINIGAI *
Francu/y respublika.

1789 m. francuzai pradė
jo kovoti su savo prispaudė
jais—karaliais. Kova tę
sėsi ligi 1871 m., kol kara
liai visiškai nebuvo nugalė
ti ir išvaryti iš Francuzų 
žemės. Susitvėrė Francuzų 
respublika. Bet išpradžių 
ji buvo labai panaši i Ham
burgo respubliką (buržuazi
nė). Darbo žmonės, su
prantama. negalėjo pasiten
kinti tokia tvarka. Jie nuo
latos kovojo ir tebekovoja 
už savo teises, šiandien jie 
daug jau laimėjo. Bet vis 
tiek kol kas prezidentas tu
ri perdaug teisių, ir kas 
svarbiausia. Francuzuose 
dar neįvesta vietos savival
dybė. Sakysim provincijos 
(gubernijos) viršininką 
(prefektą) ne žmonės ren
ka. bet skiria valdžia (pre
zidentas. )

Šveicarų respublika.
Vakaių Europos viduryj 

yra šalis, Šveicarais vadina
ma. Jau nuo senų senovės 
šveicarai mylėjo laisvę ir 
neapkentė prispaudėjų. Ten 
gyvena net trįs tautos: vo
kiečiai, francuzai ir italai, 

i bet tarp jų nėkuomet neky
la didesnių vaidų, nes kiek
vienas šveicaras moka gerb

ti kė ji mą ir 
Apie kara- 

mažai težino.

ti kito kalbą, 
įsitikinimus, 
liūs šveicarai 
Jau nuo seno jie patįs savo 
kraštą valdo, kitaip sakant. 
Šveicarai sudaro respubli
ką.

Visa Šveicarija dalinasi i 
22 dalis, arba kantonus. 
Kiekvienas kantonas pats 
valdosi. Tik tokiems klausi
mams rišti, kurie liečia visus 
Šveicarus (karės paskelbi
mas. taikos padarymas, pač- 
tos sutvarkymas, geležinke
lių tiesimas ir tt.). renkamas 
parlamentas, kuri čia vadi
na Tautos taryba. Renkant 
atstovus i Tautos tarybą, vi
si šveicarai gali paduoti bal

'•markiau užtraukėm. Tas 
nnglikas ir vėl atbėga pas 
nūs ir sako, kad dabar jau 
mskutini sykį jis liepia 
nums sustot. Jei tuojaus 
nenutilsim. tai jis duosiąs 
yliponą Į policsteišį. Kaip 
ik jis tą pasakė, taip Džio

va tuojaus metė savo ar
moniką ant žemės ir prišo
kęs žiebė anglikui tarpra- 
gėn. kad tas stačia galva 
repais žemyn nudardėjo 
Apsidirbę su tuo liuteriu 
nes vėl išsigėrę. vėl pra
dėjom Dievą garbint. Ir 
ką tu sakysi, vaike, mes da 
nepabaigėm giesmės, kaip 
vėl atsidaro duris ir vėl pa- 
'irodo tas nedaverka su kru
vina nosia. tik dabar jau ne 
•ienas, o su trim policma- 
tais. Džiova tuojaus smu
ko po lova, šeimininkas pa- 
indo po stalu, o aš Į toile- 
ą pasikavojau. Ale surado 

visus mus. sureštino ir iš- 
ežė džėlon. Tr taip už Die

vo garbinimą per visas Ka- 
ėdas prisiėjo sėdėt belan
gėj. Taigi pasakyk. Malke, 
kas reikėtų daryt, kad už 
okius dalykus Į džėlą neso

dintu?c
—Čia, tėve, nieko daryt 

nereikia ir negalima nieko 
padaryti. Kas per naktis 
girtuokliauja ir kelia triuk
šmą. tą reikia belangėn už
daryti.

—Bet Dievas pagarbint 
juk turėtų būt. rodos, valia.

—Bet kad jus Dievą gar
bindami perdaug rėkiat, tė
ve. Civilizuoti žmonės to
kių dalykų nemėgsta.

—Tai kaipgi tu, vaike, iš 
virozysi savo džiauksmą be 
riksmo?

—Nereikia, 
daug 
daug 
mo.

;i

tė ve. taip 
gert, tai nebus tiek 
indijoniško džiaugs*

V

są, nežiūrint ar jis bus tur
tingas ar beturtis, ar vokie
tis ar italas (visuotinis bal- 
savimas). Rinkimuose visi 
šveicarai lygus: niekas ne
gali turėti daugiau kaip 1 
balsą, nors jis butų ir tur
tingiausias (lygus balsavi
mas). Be to. atstovai ren
kami betarpiu ir slaptu bai
sa vimu ').

Daboti, kad nė vienas 
kantonų nebūtų skriaudžia
mas, renkama dar Valsty
bės taryba, i kurią Įeina 44 
atstovai: 2 nuo kiekvie-
įo kantono.

Tokiu budu Tautos tary
ba kuri valdo visą šalį, ren
kama visai teisingai. Svar
bi dai viena Šveicarų valdy- 

j mos ypatybė: ten yra tik 
vieni rūmai (Tautos tary- 

' ba • . Jos nusprendimai ne
reikalingi augštųjų rūmų 
patvirtinimo, paprastai di- 
džiaturčių renkamų (Ang- 

į luose—Lordų rūmai. Ham- 
jburge ir Francuzuose—se
natas ir tt. ).

Regis, tokiu budu išrinkta 
šveicarų Tautos taryba ga
lėtų valdyti šalį taip, kaip 
nori piliečių didžiuma. Bet 
teisingai sakė francuzų ra
šytojas Ruso dar XVIII šim
tmetyje apie anglus <jų rin
kimai maž-daug taip pat su
tvarkyti. kaip Šveicaruose,) 
kad Anglai ištikro laisvi tik 
tuomet, kuomet renka atsto
vus į parlamentą, o vėliau 
jie tampa vergais išrinktų
jų atstovų. Ir ištikrųjų— 
visose valstybėse, išskiriant 
Šveicarus, parlamento žodis 
vra galutinis: jo išleistą įs
tatymą vsi privalo pildyti, 
nežiūrint į tai, ar piliečių di
džiuma jo nori, ar nenori.

Šveicaruose įvestas taip 
vadinamas referendumas: 
kievienas Tautos tarybos 
priimtas įstatymas gali bu- 
i žmonių perbalsuotas. Jei 

balsavimas parodytų, kad 
čiliečiu didžiuma to istatv- <• v
•no nenori, tuomet jis laiko
ma atmestu. Referendu
mas. kuri savo nuožiūra siu- 
’o Tautos taryba, vadinasi 
galimu, arba fakultatyviu 
referendumu.

Šveicarai balsuoja ne tik 
tuos Įstatymus, kuriuos 
jiems siūlo parlamentas. 
Kiekvienas žmonių būrys, 
kuris surinks 30 tūkstančių 
>arašų. gali pareikalauti 
Tautos tarybos priimto Įsta- 
ymo perbalsavimo.
štai 1875 m. parlamentas 

iriėmė Įstatymą,kuris pripa 
'iino vieninteliai teisingu tik 

alstvhini šliuba: bažnvčios *- <c •

diubą, kas norėjo, galėjo 
uiimti, kas nenorėjo, ir be 
*o apsieidavo. Katalikų ku- 
įigai pradėjo šaukti, kad 
oks Įstatymas Įžeidžia tiky

bos ir doros jausmus. Ne
trukus jie surinko 30 tukst 
oarašų. įstatymas visų pi
liečių buvo perbalsuotas. 
Vienok šį kartą kunigams 
nepavyko: 213 tukst. išsita
rė už Įstatymą ir 205 tukst. 
—prieš. Tokiu budu civi- 
lus (valstybinis) šliubas vis 
tiek buvo Įvestas. Jei kuris 
nors Įstatymas liečia pama
tinę valstybės surėdymo 
tvarką, arba konstituciją, jis 
būtinai turi būti piliečių per
balsuotas.

Šveicarai gana tankiai 
vartoja referendumą ir ne
ką rtą atmeta jau priimtus 
parlamento įstatymus. Refe
rendumas ten Įvestas 23 m. 
atgal. Per tą laiką išleista 
199 Įstatymai. Iš jų buvo 
žmonių perbalsuota 36, iš 
kurių 16—priimta ir 20— 
atmesta. Be to, šveicarai, 
nurinkę -50 tūkstančių para
šų, gali siūlyti parlamentui 
savo įstatymus, šita teisė
*) Apie balsavimus ziur. mano kny

gelę "Visuotinis, lygus, betarpis ir 
slaptas balsavimas.

Ar daugelis musų skaity- si pergalėta tik tuomet, kuo- 
tojų tikrai žino, ka reiškia niel gauname suprasti pim- 
pinigas? igų paeiti—kad ji guli ne ka-

Visi sužiniai ar
tvviai žinome, jaučiame ža
vingą pinigo galybę ir pini
go reikšmę šių dienų draugi
jos gyvenime. Kas gi neži
no. nemato, nejaučia tos at
kaklios, žmogų žvėrių, že
miausiu ir pikčiausiu gai
valu paverčiančios kovos dėl 
pinigo? Pilnai Įsidomėjus 
pinigo veikmę žmonijoje, 
rasime jį ir visupikčiausia 
nelaime ir augščiausiu sva
jonės tikslu.

Nežiūrint, kad dėl pinigo 
dirbame, kamuojamės, ken
čiame, piktadariai! jame, 
baudžiame, žudome, gina
mės, taisome velniškiausias 
žabangas ir patįs jose vai- 
tojame; nežiūrint, kad dėl 
pinigo kariaujame ir paver- 
čiame šalių gerbūvį ir gyve
nimo laimes Į sunaikinimo, 
prakeiksmo ir vaitojimo 
pragarą—visgi mažai kas 
svarsto tą pasibaisėtiną pi
nigo funkciją.

Taigi šiame straipsnyje 
peržiūrėsime pinigo reikš
mę.

Rusų ekonomistas Tuhan- 
Baranovskij pinigą pripa
žįsta mastu, kuriuomi visuo
menė matuoja savo ūkio a- 
belną vertybę: įrankiu išdir
binių mainams palengvinti: 
paliudijimu atlikto darbo 
vertybės.

Toks pinigo reikšmės nu
statymas. suprantama, bus 
ganėtinu, kada kalbama a- 
pie pinigo veikmę šių dienų 
valstybėse, kur pinigu nu- 
sveriama pagamintų daiktų 
vertė. Tečiaus šitokiu nu
statymu negalima atsakvti i 
šiuos klausimus: 1) kode! 
tas vertybės mąstas-pinigas 
daromas iš brangaus meta
lo? 2) ar brangus meta
lai visuomet ir visur pildė 
pinigo funkcijas? Žinoma, 
kad Afrikos laukiniai gen- 
tai: hotentotai, kafrai bei 
kiti negrai pinigo vietoje 
vartoja druską bei sklype
lius gelumbės; Įvairiuose 
Sudano vietose pinigo rolę 
lošia varledėzės (kauri) bei 
žalvario viela. Iš istorijos 
gi žinome, kad kadaise Nau
joj Gvinėjoj pinigu skaitėsi 
vergai, Abisinijoj druska. 
Norvegijoj gi—žuvis. Grai
kijos tautinėse Homero po
emose randame varini tri
kojį kainuojamą dvylikos 
Buh'u vertvbe. Latvnu pini- 
go pavadinimas "pecunia" 
paeina nuo žodžio ”pecus,” 
kas reiškia gyvulius—kai
minę. Tas parodo, kad pi
nigas pas įvairias tautas 
įvairiais laikais turi Įvai
rius pavidalus ir ne visuo
met yra pinigu tas daiktas 
kuris sunkiausiai įgijamas 
bei pagaminamas.

Idant davus atsakymą i 
stojusį prieš mus klausimą, 
turime Įsigilinti žmonijos 
istorijon, nesą, anot Karo- 
liaus Markso, vyriausia pi
nigų analyzoje kliūtis lieka-

vadinasi liaudies iniciaty
va*).

Nėra šveicaruose stambes
nio valdininko, kuris butų 
kieno nors iš augšto skiria
mas. Čia patys žmonės ren
kasi sau ir atstovus į perla- 
mentą. ir teisėjus, ir moky
tojus, ir kunigus. Kiekvie
nas valdininkas, pradedant 
nuo žemiausio, baigiant res
publikos prezidentu, už pra
sižengimus gali būti teis
man patrauktas į r, jei teis
mas ji atras kaltu, nubaus
tas.

Šveicarai nemėgsta nie
kam mokėti didelių algų. Jų 
orezidentas algos gauna tik 
7 tūkstančius rub. per me
tus, t. y. maž-daug tiek, kiek 
francuzų prezidentas |>er 5 
lienas **) arba anglų kara
lius |>er 81 o valandas. To
kia respublika, kur visa val- 
ižia pačios liaudies rankose, 
.adinasi demokratinė. Ge
dausiąs demokratinės res- 
mblikos pavyzdys—Šveica
rai.

Tokiose respublikose pap
rastai visai nėra nuolatinės 
kariu menės, kuri darbo žmo
nėms ne tik jokios naudos 
leatneša, bet nekartą būna 
abai žalinga, nes ji papras
tai vra aklu irankiu vvriau- *■
;ybės ir kapitalistų rankose. 
Su kareivių pagalba per 
prievartą darbininkai ver
čiami dirbti fabrikose, jų 
;usirinkimai vaikomi, o kar
ais net šaudomi visai ne
balti žmonės. Be to. nuola- 
inė kariumenė suėda labai 
laug sunkiai žmonių uždir- 
>tų pinigu.
Šveicaruose tokios kariu- 

nenės visai nėra. Kiekvie
nas suaugęs vyras ten gau- 
įa kareivio rubus, šautuvą 
r privalo atvykti artimiau- 
ian miestelin karės dalykų 
>asimokinti. Už 4-6 sąvai- 
čių jis jau grįžta namo. Kiek 
aiko praėjus, jis šaukia- 
nas antrą kartą, bet dar 
rumpesniam laikui. Tokia 

kariumenė vadinasi milicija. 
Svetimus kraštus su ja už
gulti sunku, bet nuo priešo 
pnties lengva, nes kiekvie- 
įas suaugęs žmogus turi 
šautuvą ir eina savo tėvynę 
ginti.

Suprantama, kad ir demo
kratinės respublikos yra ir 
darbdavių-kapitalistų ir 
darbininkų, ir turtingų ir he
li rčių. Bet darbo žmonėms 
,en kur kas lengviau gyven- 
i ir kovoti už savo teises, 

negu kitokiose valstybėse. 
Darbininkai čia liuosai gali 
;verti Įvairias sąjungas, 
kelbti, streikus, reikalauti 
š valstybės nuo senatvės, 
igų ir nelaimingų atsitiki- 
nų apdraudimo, darbo die- 
įos sutrumpinimo ir tt. Ka
dangi demokratinėse res
publikose visa valdžia pačios 
iaudies rankose, darbo 
čmonės visą valstybės gyve- 
įimą gali kreipti sau tinka- 
non vagon. Visai teisin
gai sakoma, kad demokrati
nė respublika tai vartai, per 
kur žmonija eis Į socializ
mo tvarką, t. y. j tokią tvar
ką, kur nebus kapitalistų 
išnaudotojų,kur visi žmonės 
naudosis ne svetimo, bet sa- 
zo darbo vaisiais.

kitaip, sakant, sutverti Lie- 
Metusi' ta e^ tuvos karalystę-munart-hij,. 

kautume mums reikėtų sadar tvcrtl resPul,lik?7 •’«> 
Q ? respublika, tai kokia: ar 

L0 hh? X buržuazinę, ar demokrati-kime pasisakyti, kaip mes , T; J,

I

svetimi musų krašte šeimi
ninkautų. Mums, matyti, 
reikės patiems imties savo 
šalį valdyti. Teks tuomet 
pagalvoti, kas gi mums da
ryti? ar kviesti karalių.

Kime nę? Tj darbo žmonės kurie
nor!m ateity gyventa Var- * .
?u kas is musų norės, kad ab£jonfe nenorės nei mona,..
---------- I

*) Visose valstybėse, kur veikia par
lamentas. burvs žmonių per atsto
vus cali teikti šitokį ar toki įstaty
mo sumanymą (peticiją). Bet tarp 
peticijos ir iniciatyvos yra labai dide
lis skirtumas. Peticiją prali parla
mentas svarstyti, gali nesvarstyti, 
tai vien tik pageidavimas. įstatymu 
tai vien tik pageidavimas. įstatymo 
>iu. turi būti duotas žmonėms per- 
balsuoti. f
•“) Savo prezidentui francuzai nie

ką 500 tukst. rub. per metus.

_ J o
instink-|me nors kitame, bet prekė

je. t. y. pagamintame daik
te.

Primityviu žmogaus šei
myna gyvena pati sau: ga
mina reikmenim pati sau. 
Pagamintu dalyku ji nemai
no ant kitų <u tolimesniais 
kaimynais, pinigai jai vi< ii 
nereikalingi ir apie juos ne
turi mažiausio supratimo.

šeimyna išauga Į genią, 
gontams susite’kus—i tau
tą, tautos reikalams paten
kinti ne visur pakanka spė
kų bei žaliosios medžiagos; 
reikia išgalvoti budus kaip 
padarius darbą našesniu; 
bei Įgijus tatai, ko duotoj 
vietoje dėl stokos tam-iikrų 
medžiagų bei priemonių pa
sigaminti negalima. Kad 
visa tai atsiekus pirmiausia 
padalinama dari) s pačioje 
tautoje; atsiranda -imatįlin
kai. kurie Įprasdami Į. vieną 
nusiskirtą tą patį darba 
veik padidina savo atlieka
mo darbo našumą. Kuone 
visuose gontuose ar tauto-e 
kalvio amatą randame pir- 
mutiniausiu. nes ginklų rei
kalingumas verčia gabesni 
geležies kaliką paliuosuoti 
nuo kitų pareigų. kad gavus 
daugiau ginklu, reikalingų 
užpuolimui kitus tautos ar
ba apsigynimui nuo užpuo
lusios.

Sykiu su darbo padalini
mu ir amatų atsiradimu at
sirado ir prekių mainymo 
reikalas: amatninkas priga
mina daiktų, kurių jo gen
iui ar tautai pasirodo per
daug. bet tų daiktų labai 
reikia kaimynui, kuris vėl 
turi tokių daiktų, kurių šis 
genias neturi. Užpuoli
mais, karėmis ne visuomet 
pasiseka, geistinus siekius 
atsiekti, tat natūraliu keliu 
prasideda pasitarimai ir pa
gamintų prekių mainai, dė
čiau ne visuomet galima tu
rėti pagamintų prekių to
kių, kokių- reikalauja kai
mynas. Ne visuomet gali
ma už savo pagamintas pre
kes gauti iš kaimyno mums 
reikalingas prekes, nes gal 
kaimynas musų siūlomų 
prekių kulkas turi pakanka
mai. tik vėliaus ju reika
laus. o mums jo pagamintos 
prekės būtinai reikalingos 
tuojau-. Taigi tos tai sąly
gos priverčia išrasti prie
monę mainams paleng
vinti—išrasti paranku, daug 
vietos ne užimanti vertingą 
daiktą, kuriuo galima butų 
užtikrinti, kad prigulinčias 
prekes galima bus atsiimti.

Visą šitą pinigu atsiradi
mo procedūrą ypač aiškiai 
išdėsto rusu ekonomistas 
Bogdanov. |’av. tūlas ka
lantis kirvius kalvi-, reika
lauja vilyčios. tad eina i 
mugę ir bando apmainyt 
kirvi ant vilyčios. Atsitin
ka. kad vilyčių drožikui kir
vis nereikalingas, nes vieną 
jau turi, o kitką peiliu atlie
ka. Kitąsyk atsitinka, kad 
vilyčių suvisai turgavietėje 
nesiranda. Kirvio alinin
kui siūlo čia du peiliu, ten 
avį, ten du kiškiu bei parše
li. bet kalviui visa tai nerei
kalinga. Kagi tad kalvis 
turi daryti? Pagalvojęs 
paima avi, aiškindamas sau 
šiuo budu: nors mėsos man 
nereikia, bet avi galėsiu pa
laikyt, tuo tarpu gal sutik
siu žmogų su vilyčioms, ku
riam avis bus reikalinga. 
Gyvulius apkeist ant paga
mintų daiktų visuomet leng
va. Išrokavimas ne paikas.

^(Toliaus bus.)______

į;

chijos, nei buržuazinės res
publikos—jie sutiks tverti 
tik demokratinę Lietuvos 
respubliką, nes jie gerai ži
no, kad savas "lietuviškas” Tik tos moteris reikaiau- 
carukas ar kapitalistas mo-'ja karės ir agituoja už ku
kės neprasčiau už svetini- rę. kurios neturi sūnų: joms 
tautį, darbo žmogų spausti kitų motinų sūnus nebran- 
ir naudoti. |gųs.

*
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“KELEIVIS”
GERI AUSIS DARBO ŽMONIŲ 

LAIKRAŠTIS.
PRENUMERATOS KAINA 

Amerikoje:
Metams ............................. $1.75
Pusei metų ....................... 1.00

Kanadoj ir Užrubežiuoae:
Metams ............................. $2.26
Pusei metų ....................... 1.25

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

"KELEIVIS“
255 Broadway. So. Boston. Mara.

Kunigai ir Bažnyčia.
Bažnyčiose kunigai mul

kina darbininkus melagin
gomis pasakomis apie dan-; 
gaus karalystę, kur varg-

K «•: L E I v I s. • ~

dar susitvėrus MPS kuopa,’ P«j^au Kazimiero v
0 manot, kad butų galima vados, visi Kauno gub^ 

• • • *" ‘ * vaisė., Stakių parap.
šaukti.

Krank Velička,
408 So. Paca sU,

f

jjasidarbavus sutverti, tai 
žinančios draugės lai tuoj

Kunigiška logika ir dora.
Besiartinant Kalėdoms, 

vardan to, kuris, sakoma, 
atnešė ant žemės ramybę, 
randu reikalinga bent kiek 
šmikštelėt per padalkas jo 
mokdo fušeriuotojams—ku-mokslo fušeriuotojams 
nigams.

Nejiersenai da laikraštis 
“Draugas” pasmerkė šni
pus ir, nulos, kad smagu 
jam buvo tatai daryti, nes 
tai buvo suvis į tautinin
kus. kurių tarpe tuomet pa
sirodė šnipijada.

Bet kaip tiktai tapo su
čiuptas bešnipinėjant kleri
kalas Kamanauskutis, tai 
"Draugas” jau kitokią gies
mę apie šnipus užtraukė, 
l asai lapas No. 285 iškone- 
veikęs socialistus,sako lai so 
cialistai nešukauja visų lietu 
vių vardu prieš šalies vald
žią, tai tuomet nereikėsią 
skustis delei donosčikų. Tai
gi sulyg to murzino lapo iš
eina. kad socialistai kaltesni 
už donosčikus'.

O gali būt, kad sulyg 
"Draugo" "šventablyvų ap
dūmojimų” tie donosčikai 
ir labai šventą darbą atlieka 
nes jie mat katalikiški, o ne 
laisvamaniškai tautiški do
nosčikai.

Bet jei "D.” redaktoriai 
butų logiški ir teisingi vy
rai. o ne Kristaus mokslo 
fušeriuotojai, tai jie taip ne
sakytų. Nes kurgi socialis
tai šaukė kunigų arba vyčių 
ir davatkų vardu? Sociali
stai visuomet kalba tik savo 
vardu.

Visuomenės vardu tik jus 
klerikalai, mėgstat kalbėti, 
štai penki ar šeši jų klerika
lai sudarė komitetą ir pasi
vadino—Tautos Taryba. Ar
gi tai ne uzurpavimas tau
tos vardo? Ir jus da drįs
tat sakyt, kad socialistai kal
iui visuomenės vardu! Jei 
socialistai šūkauja lietuvių 
vardu, tai pasakykit, keno 
vardu sėdi Washingtone 
masažistas Bielskis? Keno 
vardu tinginių Juozas laikė 
Paryžiuje "inforameijos 
biurą?" Keno vardu kun. 
Baltuška "vandravoja" po 
Europą? Keno vardu kun. 
Kaulakis pasiūlė karės die
vaičiui 600,00 lietuvių? .Juk 
visi žino, kad Jungtinėse 
Valstijose tiek lietuvių vyrų 
nėra. Todėl kun. Kaulakis 
lietuviu vardu pasiūlė į ka
rę turbut moteris, senelius 
ir mažus, o gal būt da ir 
negimusius. O vienok "D." 
niunia, kad socialistai lie
tuvių vardu šūkauja ir neša 
pavoju.

Gali sau nusiramint 
“Draugo” redaktoriai ir ne
drebant savo kinkų. Dėl so
cialistų kalbėjimo jų reda
guojamas autskaris iš val
džios pusės nenukentės. O 
jei socialistų laikraščiai nu
kentėtų, tai iš to "D." redak
toriams butų tik džiaugs
mas. nes tokia jau pas juos 
"meilė artimo.’’

Et, jau vyrai, jei mokate 
lotiniškai, tai verčiau sėdė
kite sau bažnyčioj ir giedo
kite egzortus, o ne iįskite su 
tokia logika ir dora į laikra
štį. Lukšių Juozas.

Jeigu mes norime, kad 
žmonija butų palaikoma ir 
jeigu motina apsiima rizi
kuoti savo gyvastimi kūdi
kį gimdydama, tai visuome
nė turi duot viską, kas rei
kalinga to kūdikio išauklė
jimui ir silpnos motinos už
laikymui.

šus kviečia į rojų atlygini
mui už jų ilgą kentėjimą ant 
žemės.

Kas nežino, kaip begėdiš
kai jie meluoja apie darbi
ninkus, kada šie nors su
streikuoja? Kunigai
smaugia darbininkų judėji
mą ir jie puola ant darbinin
kų klesos, kada tik tie bando 
galvą pakeit. Kunigai ir ka
pitalistai tai lyg vienas žmo
gus, eina prieš savo bendrą 
piešininką, prieš darbininkų 
klesą. Kunigų politika ran
ka rankon eina su politinėms 
kapitalistų organizacijoms, 
kad apkvailinus darbininkų 
klesą. Kunigai lyg ir ge
ležies replėmis spaudžia dar
bininkų minią, muštravoja 
ją ir darko, žeidžia sielą ir 
kūną vis tuo vienu tikslu, 
ta viena godžia savo svajne: 
daugiau dolerių! Kunigai 
vis dažniau užpuldinėja 
streikininkų judėjimą. Vi
sokiais budais stengiasi pa
smaugti darbininkų spaudą, 
darbininkų sąjungas! Kuni
gai tam tik ir yra, kad nelei
sti darbininkų klesai tapti 
gyvenimo viešpačiu; jų už
davinys paturėti kapitalis
tų viešpatavimą, jų nuosa
vybę saugoti ir stiprinti ka
pitalo galybę.

Štai kad ir geltonasis la
pas "Darb.” organizuoja iš
davikus, kad pasekmingiau 
kovojus prieš darbininkų 
klesą.

Darbininkams, ant galo, 
reikia susiprasti. Visa nelai
mė tik tame, kad daugel iki 
šiol yra taip sumulkinta, jog 
jie ir to nesupranta.

Jeigu jus norite, kad jus, 
jūsų žmonos ir vaikai ne
vilktų nelemtą gyvenimą, 
nevertą žmogaus, organi- 
zuokitės už geresnę ateitį, 
už Socializmą. Musų darbi
ninkų partija turi eiti visur.

Darbninkai visi už vieną, 
vienas už visus, o musų vir
šus tikrai bus!

Broliai katalikai, visi iš 
vieno! Juk mes visi esame 
proletarai: o kunigai tai ka
pitalistai! Mes turime ben
drai svarstyti darbininkų 

(reikalus, bendrai daryti ko
vos pienus prieš engėjus, 
tvirtai stovėti vienas už ki
tus—štai ką mes turime at
siekti, proletarai!

Pranas žilaitis.

rio v.
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Smulkmenos
Socializmo laikuose tėvai 

nebekentės skausmų; jų 
vaikai nebus atimami ir 
statomi Į pražūtingas vietas. 
Nereikės tada tėvams skir
ties nuo savo vaikų. Motina 
bus daugiau aprūpinta, ji 
turės laiko savo kūdikius 
kuogeriausiai išauklėti. 
Motina turės progą įgyti ži
nojimo, kurio dabar varg
šės negali atsiekti delei ne- 
datekliaus. L. St-s.

Moteries yra i 
užduotis, negu vyro. Ji turi 
skausmuose gimdyti ir pa
gimdžiusi auklėti žmoniją; 
ji turi tai žmonijai tarnauti, 
dirbti, prisilaikyti Įstatų ir 
dėl jos aukuoti net savo gy
vastį. Bet už jos tokį milži
nišką darbą, ji yra atskirta, 
paniekinta, mindžiojama ir 
neturi lygių teisių.

L. St—s.

Mes gerbiame vyrą, ku
ris parodo drąsos ir suma
numo paties savo kailio iš
gelbėjime. Bet ar pagerbia
me tūkstančius moterų, ku
rios aukauja savo gyvastį 
dėl vyro ir kūdikių ?

Motiniška meilė nėra dar
koma pavydu ir neturi ru- 
bežių šioj grabo pusėj.

L. St—s.

True translation filed with the post- 
master &t Bos to n, Mass.. on Decenib-r 
26, 1917. . _ '
October 6, 1917.

Norvegų poetą* Ibsen pa
rašė vienu laiku baisią dra- 

jis pavadino 
parodydamas, 

>s, atgy
venę savo amžių idealai— 
gali kankinti gyvuosius il
gai po to, kaip visiems jau 
rodosi, kad tie prietarai se
nai jau palaidoti. Tie prie
tarai, tos pasenusios idėjos 
(kaip daleiskim tikėjimas) 
Ibseno dramoj via "dva
sios.”

Viena tokių mirusių idė
jų šiandien naikina Vokie
tiją ir pasaulį. Ji yra pasis
lėpus Hohenzollernų namuo
se—tai karalių "dieviškos 
teisės” idėja. Kitos tautos 
aplink Vokietiją senai jau ją 
peraugo. Jei Vokietija at
mestų Hohenzollernus ir jų 
viešpatavimą, pasaulio var
gai pasibaigtų ant rytojaus.

Bet visa bėda yra tame, 
kad Vokietijos žmonės ne
nukirto da nei vienam savo 
karaliui galvos.
Ką reiškia nukirtimas kara

liui galvos.
Nukirtimas karaliui .gal

vos yra ne spėkos triumfas 
Tai yra minties triumfas. 
Tauta, kuri tatai padaro, 
pergyvena terorą, despera
ciją, siurprizą . ir išdidumą 
to vaiko, kuris Įmestas i gi
lų vandenį priverstas yru 
niaukti. Jis blaškosi, 
jis plaukia.

Tas suvaitojimas, 
išsiveržė iš minios 
Whitehall, kuomet 
jos karaliaus Charles galva 
nukrito i kasę su piuveno
mis, buvo ne iš pasigailėji
mo dėl neapkenčiamo mo
narcho. bet iš baimės dėl 
pasikėsinimo ant jo "dieviš
kų teisių.” O vis dėlto dan
gus nesugriuvo. Ir nuo to 
laiko anglas liko jau kitoks 
žmogus. Oliver Cromveil. 
kuris nusprendė šitą darbą 
atlikti 1649 metuose, neap
siriko sakydamas, kad "vi
so pasaulio tironai žiūrės 
ant to su baime.”

Francuzai pasekė anglų 
pavyzdi ir 1793 metuose 
"jie nuėmė savo karaliui gai
vą,kad nugąsdinus visus Eu
ropos valdonus.” Nuo to lai
ko sostai griųva j>o visą 
kontinentą. Tiktai vienų 
Prūsų sostas nebuvo da pa
judintas.

Reikėjo 10 plėgų, kad 
privertus faraoną pal mo
suoti žydus iš Egipto vergi
jos. Ir faraonas tik tuomet 
pasidavė, kuomet jam pasi
darė sunkiau juos laikyti, 
negu paliuosuoti. Tame tai 
ir slepiasi visa demokratiz
mo paslaptis—kaip privers
ti autokratą, kad jis išsiža
dėtų autokratizmo.

Ne vienas tik valdonas 
spaudžia žmones.

ma, kurią 
"Dvasios”, 
kaip mirusios idėjo 
venę savo amžių

Bet

kuris 
ties 

Ane i i-

žinančios draugės lai tuoj 
į praneša rajono organizato
rei.

Rajono organizatorė,
M. Michelson, 251 Broadway 

So. Boston, Mass.

buvo viskas daro* 
Noji autokratija te- 

1 "i u rok ratų klesa.
ę irali tiktai patįs

žmonės iškovoti.
Tmk 

n epas 
kad j* 
nėra 
ra tol 
kas 
mot 
mes 
tango> 
to, y r; 
buvo į . vergti taip ilgai dėl- 
t'», ka<i :e buvo tamsus. Pir- 
ma nv i žmonės 
paliuo i.iii 
gimti I 
mintis 
bus lai

jeigu Ispanija virstų respub
lika, tai jis turįs viltį būti 
pirmutiniu jos prezidentu.

Bet kitaip yra tose valsty- 
‘ bėse, kur viešpataujanti gal-

pakol žmonės patįs v» niekad nėra buvus po kir- 
•osuoja, tai raiškia, yiu. Pagal papratimą spė

ję liuosybės jis da/ 
i m-tirie. Laisvė nė- 

ks
mm
nu-.- 
ji! i

ka valdąs valdonas instink- 
tiviai neapkenčia žmonių, 
ant kurių jis viešpatauja. 
Todėl kuomet žmonės tenai 
pradeda reikalauti savo tei
sių, jis nenori su jais skaity
tis. Jis yra taip įsitikėjęs 
esąs geresnis šmotas molio 
už kitus žmones, kad kuo
met žmones pabando iš po jo 
pasiliuosuoti, jis jaučiasi 
turįs dievišką teisę sumušti 

iLvės idėja. Sykį jų i juos, nes jam rodosi, kad jie, 
■" ‘ kaipo prastesnės rūšies žmo

nės, visai neturi teisės sta
tyti reikalavimų.

' Idėja ir galva.
Toks yra revoliucijos pun

ktas. Tai yra svarbiausioji 
priežastis, dėl kurios būna 
kertamos karalių ir kitokių 

|>U<> to lavonu at- despotų galvos. Cromwel 
nčio lojalumo Ho- j kelis sykius bandė taikyte 
tams pasiliuosuoti. I J“ Chaįrl^ 1 «eruoją Bet

į persitikrino, kad Charles 1 
ririekomet nepildvs savo pri-

ii atom savo karalių vedimo, kad Anglija nekuo- 
met nebus apsaugota nei lai
sva, jeigu niekinga kara
liaus galva nebus nuimta 
nuo sprando. Francuzai 
turėjo toki pat patirimą su 
Liudviku XVI ir jo pasekė
jais aristokratais. Jie su
prato, kad įdėti revoliucinę 
idėją į aristokrato galvą ga
lima vien tik nukirtus tą 
galvą žemėn.

Laužyme savo prižadų 
yra

Laisvė nė- 
Liktas, kurį galėtų 

ms dovanoti. Kuo- 
' prie jos priaugant, 
'išsiimant. Visos pas
uoti ją mums pirm 
^ankstyvos. Rusai

gali būt
ni. jų mintįse turi

I

Pajieškojimai
Paj ieškau pusseserės Žanos Raina- 

taiiios, Kauno gub.. Panevėžio pav.. 
Biržių parap., šimpeliškių kaimo. Jos 
pačios atsišaukti ar kas žino mel
džiu pranešti.

Martin Totoris,
1229 Porgussen st., Rocklord, III.

Pajieškau brolio Povito < 
Kauno gub., Šiaulių pav„ 
rap. Jo paties atsišaukti ar 1 

,no meldžiu pranešti.
Kcliks Pikelis, 

2726 Spring Aliey

Pajieškau Vincento IvanauaMa 
niaus gub., Žaslių parap., Utf 
kių kaimo; taipgi Martyno ir 
Ivanauskių. pusbrolių, visi MM 
kių kaimu. Jie patys arba kM 
juos žinote malonėkite pranešti. | 

Adolfas Ivanauskas, 
2228 Korbes st„ Pittsburgtei

Pajieškau draugo Danieliaus 
kaus, Kauno gub., Vilkmergės 
Kupiškiu parapijos, Itkonių sodi 
gyveno, ro<k>s, Chicagoje. MeldMl 
sišaukti. I

Petras Tamošiūnas, 
401 Su. Main st, Bridgeport, <

Pajieškau pusserčs Barboros 
banaitės, Kauno gub., Raseinių 
Pandicnio parap., Linkai* fa 
Taipgi ir kitų savo pažįstam* 1 
žiu atsišaukti.

Vincas Urbonas,
2 Koyle st. Worce*ter, 1

Pajieškau dėdės Izidoriaus Tama- 
saičio, 24 metai kaip Amerikoj, pir
ma gyveno Chicagoj. taipgi Jono 
Yuškio, abudu Kauno gub... Raseinių 
l>av.. Jurbarko parap., Nauiniko kai
mu. Meldžiu atsišaukti.
Petru na Tamošaičikė-Glebauskienė, 

31 Charles pi.. Athol, Mass.

Pajieškau Susiedo Jono Norkaus ir 
Onos Pamparačės abudu Kauno gub.. 
Šiaulių pav.. Naujos Žagarės parap., 
Gražačių sodos, gyveno Chicagoje. 
Meldžiu atsišaukti.

Juozas Sakinskas,
169 Manufactures strM Moutreal, 

CANADA.

us laisva, tuojaus 
-vi žmonės. Sykį ru- 

► sai suprato, kad jie palaiko 
i valdžią Kurią neverta palai* 

valdžią, tuojaus kilo ravoliu- 
i rija.
• Nėra ai 
, čiai tui| 
, os, ir 

įsteigti
■ įduodi 

henzoib 
Bet kati jie 
mums Niodo daugiau negu 
‘teista, i, juo labiau, kad mes 
jau pripn 
. inkti tik keturiems metams 
ir monarchija mums išrodo 
:au perdaug paikas daiktas, 
kad prot;ngas žmogus galė
tų ją palaikyti.
Prietarai palaiko vergiją.
O vis dėlto mes ir pas save 

jastebim nemaža tos ”dva- 
ios," tos mirusios idėjos 

’.piu “dievišką teisę,” kuri 
kildama iš neramaus savo 
kapo dabar naikina Europą, 

’entralėj Europoj karaliai 
ai ne ju kas. .Pasakyti te- daugiausia pasaulyje 
įai. kad iie nereikalingi, tai atsižymėję Hohenzollernai. 
eiškia išdavystę, tai pasikė- Prūsijos faraonai nepaleis 
inimas a?.t “dieviškų tei- savo žmonių liuosu noru, 
ių." taip kaip nepaleido Egipto

Tečiaus kaip prie politiš- faraonai. Jie pasiduos tik- 
ko demokratizmo kelias yra tai tada, kada plėgos pasi
sukiotas sutyžusios ištiki- darys nebepanešamos, 
nybės karaliams griuvę-' Tuo tarpu Raudonoji Ju
dais, taip ir prie kiekvienos ra kįla.
’aisvės jis eina per suardytą! (The Boston Globė.) 
■r sutrupintą Įsitikinimą į 
'suirusias idėjas." Pavyz
džiui. moterų kelias prie 
balsavimo eina per sutyžusį 
prietarą, buk moteriškei, 
kaip kaizeris yra pasakęs, 
tereikia žinoti daugiau nie
ko, kaip tik "apie vaikus, 
virtuvę ir bažnyčią.”

Pakanka vieno galvos 
nukirtimo.

Kiekvienas tironas yra 
bailys. Suniuškit jį sykį, ir 
jis bus sumuštas ant visa
dos. Nei vienai tautai nėra 
eikalo nukirsti daugiau 

saip vienam karaliui galvą. 
Nuo to laiko, kaip Charles I. 
iki)S nukirstas, kiekvienas 
Anglijos karalius pasiduoda 
liesai. Prancūzams nukir- 
us galvą Liudvikui (Louis) 

K VI-tam”, iš P rancūzijos iš
sikraustė visi karaliai. Aus- 
:»ii karalius atsisakė nuo 
osto 1848 metuose. Italai 

išvyjo Hapsburgus ir Burbo
mis 1861 metais. Ispanijoj

Kuonės, kad vokie- 
pakankamai ir drą- 
i'ilo demokratizmui 
i1- nuo to lavonu at-' 

lojalumo Ho-1

to nedaro, tai; ęr<>inwell galutinai

Pajieškau pusbrolių Simono ir Jo
no Kibučių. Kauno trub., Šiaulių pav., 
Viekšnos parap., Sovaičių sodos, gy
veno Sprinsrfield, Iii. Taipgi ir kitų 
savo pažįstamų meldžiu atsišaukti. 

Antanas Meškis,
32 Canton st., Montello, Mass.

Pajieškau savo sesers sūnų Alek
sandro ir Jono Krolskių, prieš 2 me
tu jiedu gyveno Chester, Pa. Jų pa
čių ar kas žino meldžiu atsiliepti.

O. Kuzma, (2-81
30 Williams avė., Bristol, Conn.

Pajieškau brolių Klemenso Dun- 
dos, Kaunno gub., Šiaulių pav., Jo
niškio parap., Jakiškių kaimo. Jo pa
ties atsišaukti ar kas žino meldžiu 
pranešti. (2-8l

J. Dunda,
36 Allanson Rd., Bridgeport, Conn.

Pajieškau senos moteries, kuri no
rėtų gyvent ant ūkės, gyvenimas len
gvas ir smagus. Meldžiu atsišaukti, 
platesnes žinias suteiksiu.

M iss Borke,
BOX 49, R. E. D., Granby, Conn.

Pajieškau savo tėvo Kazimiero 
šiaulio, Kauno gub.. Šiaulių pav.. 
Triškių parap., Sukančių sodos. Jisai 
gyveno \Visconsino valstijoj, giriose 
dirbo. Meldžiu jo paties ar kas apie 
jį žino atsiliepti, nes turiu svarbų 
reikalų.

Petras šiaulis, 
1329 So. 50-th Ct., Cicero, I1L

ItasadnBetts Valstijos 
LN.P.S. Impi atydai.

Aš J. Yank pajieškau draugo Jono 
Dambrausko, Vilniaus gub., Trakų 
pav., Jezno valsčiaus, Stakliškių pa
rap.. Pikeliongų kaimo, prieš 3 me
tus gyveno Scranton, P. Meldžiu at
sišaukti nes turiu svarbų reikalą.

J. Yank,
38 Bumside avė., E. Hartford, Conn.

Pajieškau pusbrolio Adomo Vitar- 
to, Kauno gub., Vilkmergės pav„ 
Alizavos parap., Spiegų sodž. Turiu 
svarbų reikalą ir meldžiu jo paties 
atsišaukti ar kas apie jį žino pranešti.

Petras Valentas,
87 Ketchum str., Rochester, N. Y,

APSIVEDIMAL
-1

Pajieškau apsivedimui mat] 
lietuvaitės, ne senesnės 27 m*U| 
'sipažinusios su anglų kalba ir 1 
Aš turiu gerų biznį ir reikalinga 
pagelbininkė gyvenime. Norį 
turėt gražų, gyvenimą malonia 
šaukti. Platesnes žinias ir ataaj 
duosiu kiekvienai.

J. M. Rogers
424 N. 10-th st.,

Pajieškau apsi vedimui 
lietuvaitės, ne senesnės 25 
vų pažintų, mokančios bent 
glišką kalbų ir lietuviška ra 
esu 25 metų, iš ama 
ris. Su pirmu laišku 
sųst savo paveksla, atsakjnag 
kiekvienai.

J. J. M. , 
37 Sunnyside .ave^ Wa

Pajieškau apsivedimui 
ba našlės, sutinkančios 
ledų apsivesti. Platesni 
džių kreiptis laišku. Aš kra 
vaikinas.

V. G. Jaunikaitis;
625 Driggs ąve„ Broolay^ ]

NEW HAVEN. CONN.
Petro ir Onos Buividų M 

genia apsivedė su 
ku 18 gruodžio, š. m. 
Vestuvės buvo be svaigalu nan 
po_nr. 136 Liberty st.

ugenia yra 16 metų anžiaui 
i Liepojuj, mokyklų hfc* 8

Eugeni* yra 16 metų 
mųsi 
ne.

Budrikes yra 20 metų, 
Indriūnų. J auna v 
laimingo gyvenimo.

PARPAVULU.

PARS11MMJBA FARMA 120 
visa žemė lygi, apie 40 akrų J 
mos žemės, ra visais badinkab 
šinoms ir gyvuliais: 11 karvi 
arkliai, 2 kiaulės, pešė mylios 
miesto, - kaina $4,000.

George Simonaitis
Ingdls, Mic

sunkesnė Į Didelę klaidą daro tie
« i; 4um žmonės, kurie mano, kad au- ___ _

tokratizmas, tai vieno žino-j 182(1 metais buvo revoliuci- 
;ja, o 1861 metuose jau kara
lius buvo numestas nuo sos
to. Portugalija nuspyrė 
paskutini savo Burboną 
1910 metuose, o dabar ir Ru- 

jsija tą patį jau padarė.
! Vertimo nuo sostų kara- 
lių etiketą tobulinasi. Štai, 
1905 metais Norvegija nu
siuntė švedišką karalių na
mo, o išrinko savo, ir ji at
liko tai taip mandagiai, kaip 
kad butų ant vestuvių jį 
kvietus. Caras pasirašė po 
abdikacija be jokio pasiprie
šinimo ir tik prašė, kad leis
tų jam sugrįžti i savo gėly
nus. Jis pa<i'larė toks paj 
klusnus, kad jis gali gauti 
dar tą. krutamųjų paveikslų 
kontraktą.

Alfonsas N UI sako, kad

gaus darbas. Stipriausia 
karalius niekados vienas 
žmonių nevaldo. Jis turi 
priimti talkon buri lordų, 
arba dvarininkų, arba šiaip 
kokių žmonių, kurie turi 
valstybės valdyme ypatingų 
reikalų, kad jie palaikytų 
jį. Viešpataujanti galybė da
bartinėj Vokietijoj yra a- 
naiptol ne kaizeris. Be kai
zerio tenai yra da dvarinin
kai, stambus kapitalistai, 
Herren Professoren (ponai 
profesoriai) ir taip toliau. 
Visi jie palaiko Vokietijos 
valdoną, o jis palaiko juos, 
ir visi jie kartu čebatuoti ir 
pentinuoti joja ant Vokieti
jos žmonių sprando.

Rusijoj buvo tas pats. Ca
ras buvo tiktai žmogus, ku-|

Rasit jau visos Massachu- 
setts MPS kuopos žino, kad 
susitvėrė šios valstijos LM- 
PS. rajonas, prie kurio tu
rėtų prisidėti kiekviena 
LMPS. kuopa. Mokestis la
bai maža, tiktai 10 centų į 
metus nuo kiekvienos narės, 
o pasekmės rajono, galima 
tikėtis, bus nemažos. Susi- 
spietus rajonan, bus gali
ma daug daugiau nuveikti 
susivienijimo labui; bus len
gviau varyti organizacijos 
darbą, lengviau sujungto
mis spėkomis parsikviesti 
geresnius kalbėtojus, paren
gti lošimus, koncertus ir tt., 
Stipresnės kuopos visuomet 
padės silpnesnėms ir mažes
nėms kuopoms. Rajono or
ganizatorė galės duot kuo
poms reikalingų nurodymų, 
o kur bus reikalas, ir patar
naus.

Taigi, progresystės, kvie
čiame jus visas prie rajono. 
Jeigu kuri kuopa dar nepri
sidėjo, tai butų geistina, kad 
ateinančiam susirinkime 
nutartų prisidėti. Netrukus 
prisidėti, prisiųskite kuopos 
numerį ir narių skaičių 
organizatorei. Jeigu ku
rioms kuopoms nesiseka 
vesti susirinkimai arba šiaip 
susitvarkyt, kreipkitės prie 
organizatorės, o ji atvažia
vus padės.

Jeigu kuri kuopa nori 
rengti prakalbas, paskaitas 
arba diskusijas, o negauna 
kalbėtojų, kreipkitės prie 
organizatorės, o ji sulyg iš
galės pagelbės.

Jeigu kuriam mieste nėra

Pajieškau Antano ir Vinco Beniu- 
šų, Plungės parapijos Kauno gub., 
keturi metai atgal gyveno Chicago, 
III. Meldžiu atsišaukti arba kas žino 
pranešti, už kų busiu labai dėkingas.

Petras Valauskis, (1-8) 
S27 Bank str., Waterbury, Conn.

Pajieškau Zigmo Jaruševičiaus, a- 
pie 5 metai Amerikoj, iš Nedingtų, 
Vilniaus gub.. Trakų pav. Jis pats 
arba kas apie jį žino malonėkit pra
nešti, nes turiu labai svarbų prie »o 
reikalų. (52)

J ieva Višniauskiutė, 
8 Pioneer sU, Cambridge, Mass.

Pajieškau brolių Jono ir Povylo 
Dargių, Meškaičių kaimo, Telšių pav., 
Kauno gub., seniau gyveno Brook- 
lyn N. Y. Jie patįs arba kas apie juos 
žino meldžiu pranešti šiuo adresu:

Veronika Dargiutė, (1-8) 
719 Main st., Cambridge, Mass.

Pajieškau pusbrolio Antano Bum- 
blausko, Kauno gub., Telšių pav., 
Varnių vaisė;, Redekų sodos. Taipgi 
ir kitų genčių ir pažįstamų meldžiu 
atsišaukti. (1-3)

Uršulė Mažiuknaitė,
14 Dearborn st., NASHUA, N. H.

Pajieškau tetos Elenos Juodi siu
tęs, Suvalkų gub., Naumiesčio pav., 
Griškabūdžio vaisč. Bargolių kaimo. 
Meldžiu atsišaukti. (52)

M iss. Mary Juodishutč,
1:$5 So. Huntington avė, 

Brookline, Mass.

Pajieškau brolio Juozo Mickevi
čiaus, Suvalkų gub.. Mackavos vaisč.. 
Navininkų kaimo jo paties atsišauk
ti ar kas žino meldžiu pranešti.

Petras Mickevičius, (2-8) 
BOX 161. Sidney Minės. N. S.

CANADA.

Pajieškau Vladislavo Mickevičiaus, 
Kauno gub., Muniškio parap., Baptų 
valsčiaus iš Kačiuniškės. Jo paties 
atsišaukti ar kas žino meldžiu pra
nešti. (52)

P. Matevich,
136 4-th avė.. Moline, III.

Pajieškau pusseserės Onos Puidukės. 
Vilniaus gub., Trakų pav., Šilėnų kai
mo. Meldžiu atsišaukti ar kas žinote 
malonėkit pranešti. (52)

Ona Razulevičiukė.
BOX 514, So. Milwaukee, Wiss.

Pajieškau pažįstamų: Petronės
Stropiutės. Grūšlaukio parap., Uba- 
giškiti sodos; Konstantino Rudžio ir 
M. Stropaus. Mosėdos parap., šat- 
raminų sodos, visi Telšių pav., Kau
no gub.. Meldžiu atsišaukti. (2-8) 

Kazimieras Vcnslauskas
8 Chandler st., Marlboro, Mass.

taMdieai tikrai
Tatai padarysite, jeigu prieš 
siant gult iš vakaro išgersite 
delį

BORDE1TS 
Maiited. MHIŽ 

M TNS MUARK PAGKAOC
Jus gausite ramų smagų mieg 
pasilsį. atsikelsite smagus ir i 
rus, kad pradėjus dienos dai 
gerai.
PIRK PAKELI SIANDI1 

Parsiduoda visose aptiekom

Išpildyk šit* kuponą ir nes 
MaHtdMiik DepL, K

Berdee’e Condensed M ilk C« 
New Toriu

|dėk už 10c. štampų ir gauk i 
rankvedį ir sampeiį, pakaktinai 
bandymui.

Name ...........................................

Address

BRITVA.
Barberiška britva, suvarant 

kaina $3.50. Jeigu nepatiks pi 
grąžinami. Prie britvos duodu < 
nų knygą "Rasputinas,” pan 
minyko llliodoro. buvusio Rasp 
draugo, kuris plačiai aprašo apie 
sijos buvusio caro rūmų pasli 
Kaina 40c. Puslapių 100.

M. Zizas.
138 Millbury st., (Dept 2)) 

Worcester, Ma

GERA PROGA. Noriu Mainyti 
mus ant Karmos. Namai yra ant 
kios gatvės ir geroj vietoj, netoli 
didelės dirbtuvės. Partneriai m 
kitės šita proga. Platesnių 
klauskite per laišką. i

P. Paulauskas.
2:573 W. lafayette avė. IMroit, 1



i

Jis tai žino.
Pati:—Pasakyk, kam prie 

to baliuno virvė pririšta?
Vyras:—Aišku kam: kad 

žmonės galėtų nusileisti ant 
žemės, kuomet baliunas 
sprogs.

Biznieriai.
—Nu, Sloinie. aš girdėjau, 

kad tu buvai gaut gaisrą s 
vo krautuvėj.
—š-š-š-šv. Moišė, nešne-

i*U, J

sa- ll

............ .......... .._
kėk taip garsiai, da gal kas Įj
tam išgirst ir aš negausiu 
inšurens.

•v--,

eini

Atsiminimas apie tikrą atsi
tikimą dar Lietuvoj.

Sykį man begrybaujant 
po Jevoniškio girią teko su
sitikti su girios savininku, 
grafu Lampicku. Jis išver
tė akis ir sako:

Ar tamsta nežinai, kad 
per mano žemę?

-Kadangi savos neturiu, 
tai priverstas esu per kito 
vaikščiot—paaiškinau aš 

grafui.
—Ale tu ir grybauji ant 

mano žemės?—sušuko dvar
ponis.

—Atleisikit, ponuli—sa
kau,—bet kodėl šita žemė 
turi prigulėti vien tik tams
tai? Kur gi tamsta ją ga
vai?

—Durniau, mano tėvas pa
liko man ją.

—O kurgi tamstos tėvas 
ją-gavo?

—.Jam paliko jo tėvas.
—Tamsta man tos tėvų 

asakos nepasakok, bet pa- 
^yk trumpai, kur ją gavo 

piri tutinis tėvų tėvo tė-
as?
—Jis 

kino ’
—Jei pi šitaip, tai ir aš ga-

ją užkariavo—paai- 
didžiai grafas.

žkariaut. Eik šer.Iiu” ją, 
{jonuli*—

Ir nusimetęs grybus nuo 
pečių,v aš spjoviau i savo 
k

nusi- 
_ .gando ir ėjo šauktis pa

galbos. Atbėgo girios sar
gas ir aš vienas negalėjau 
prieš juodu atsilaikyt. Jie 
suėmė mane ii* už pasikėsi
nimą ant grafo nuosavybėm 

' šventumo buvau nuhaustas.
Turėjau užmokėti į grafe 
"skarbnyčią” 10 kapeikų ii 

L *ris dienas piauti jam dobi- 
už dyką.
tūri to laiko aš supratau, 

vienas žemės neužka- 
liu- Čia reikia daugiau 
butu, ir reikia kad jie bu- 
šiojanizuoti.

Senas Singelis.

f
i

t♦

■T Teisme.
vJaltruvienė skundžia sa- 

vyrą už beširdišką muši- 
sakydama:

—Neklausyk, ponas su
džia, to rakalio, melagiaus, 
razbaininko, kad jis ginasi...

—Betgi moteriške, Balt
rus sakė, kad tik nosine ta
ve užgavo, taigi sakyk ar 
tas tiesa.

—Matai gudruoliai!—sa
ko sarkatiškai įtūžusi Balt
ruvienė.—Ponas sudža neži
nai, kad jis sau nosį šluoste 
—kumščia.

SU-

Patarė.
—Klausyk, mielas drau

ge, pagelbėk man klausimą 
išrišti.

—Kame gi dalykas?
—Matai, rytoj mano

žiedotuvės, nežinau su ko
kiu akmeniu savo sužiedo- 
tinei žiedą turiu nupirkti.

—Hm...nori brangakmenį 
pirkti?

—Nepaisau kiek lėšuotų.
—Šitaip? Tai liepk auk- 

soriui Įdėti žiedo akin šmo
telį cukraus.

Nelaimingumo priežastis.
—Taip. Ištekėjusi jaučiuo

si nelaiminga.
—Argi aš tau nesakiau, 

kad netekėtum už to kurį 
myli. Dabar neturi ką my- 
ieti....

Bereikalo ima algą.
"Tėte,” klausinėjo septy

nių metų teisybės jieškoto- 
jas, ”ar teisybė, kad mokyto
jai gauna užmokesnį?”

"Taip; teisybė." tarė 
vas.

”Bet tai neteisinga,” 
tebėjo vaikas. "Kodėl 
kytojams mokėti, jei
vaikai visą darbą atlieka
me.”

tė-

buvo 
labai 
Joms

Pripratimas.
^Avalinės krautuvėje. . .- . ^a: tarnautojas atėjusiai pirkt! 

kurpaites panelei maloniai: 
—Koks panelės numeris? 
—Numeris? Mano buto 

numeris 38 13-tos gatvės. 
Atdara nuo 8 ryto iki 10 va
kare.

l>ar mažytė.
Mama, mama.Jonukas

aš pagavau blusą.
Motina:—Tai užmušk ją!
Jonukas:—1 

mažvtė.
Tai kad ji dar

i

i

Karvė ir dora.
Mariutė ir Magdulė 

dvi mažos mergaitės, 
saugiai auklėjamos, 
buvo nuolat aiškinama, kad
nereikia meluoti ir nei sa
vęs, nei kitų prigaudinėti.

Vieną dieną eidamos per 
lauką tos mergaitės susitiko 
karvę. Jos labai nusigando 
ir sustoio, nežinodamos ka 
daryti.

—Aš žinau, Marute. Eiki-į 
me tiesiai ir nuduokime, kad, 
męs nesibijome.—patarė;
Magdutė.

Bet Marutė atsiminė apie i 
dirą ir užprotestavo:

—Negaliu to daryt. Juk tai 
butų priešinga dorai apgau
dinėti karvę.

Redakcijas Atsakymai.
Stepui Inčtirai ir kitiems. 

—Iš armijos stovyklų prane
šimus laikraštyje skelbti 
vyriausybės yra uždrausta. 
Atsiprašome, kad nededame, 
bet už suteiktas žinias taria
me nuoširdų ačiū.

K. Barauskui.—Ačiū
pranešimą, bet apie tai tilp- 
sta kito musų koresponden
to.

Naujam korespondentui. 
—už korespondenciją ačiū. 
Kvitas laikraščiams užraši
nėti siunčiame tiktai gerai 
pažįstamiems 
nepažįstamų 
kad prisiųstų 
dijimą kokios

už

Ir pats nežino.
—Ar tu mušei savo mote

rį?
—Taip, pons sudžia, mu

šiau.
—Tai kodelgi tu taip da

rei?
—Nei pats nežinau, pons 

sudžia. Per penkiolika me
tų ji mane vis daužydavo, 
bet dabar aš jai porą sykių 
užtepiau... Kaip Dievą 
iiu, pons teisėjau....

m v

baž-Lietuvos respublika... 
nyčios skiepe.

So Bostone pasirodė 
dien "Darbininko" padaryti 
plakaitai, ant kurių buvo 
žadėtas didelis, juodokas 
antgalvis— LIETUVOS 
RESPUBLIKA.

Mečiau pypkę į šalį ir skai
dau toliaus, greitai daryda
mas savo dvasioj planus, 
kad tuojaus reikia pirkti 
šitkortę ir plaukti Lietu
von, tai kaipo amerikoną, 
gal aprinks da respublikos 
prezidentu.

Bet žiuriu, kad šitą "Lie
tuvos respubliką” So. Bos- 
:ono klerikalai steigia... ant 
Fifth streeto, 
skiepe....

Na, pamislinau 
•au zakristijonas 
respublikos" prezidentu.

Patriotas.

ana

bažnyčios

•»

KELEIVIS.

t

nuo varginan- 
Bitteris. Aš 
buvau vos tik

išgelbėjo 
Salutaras

„III I i m ---------------i... n.
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Visi COLUMBIA Gramafonai
ir Lietuviški Rekordai

gaunami

PILVINIO ir ZELDOKO
KRAUTUVĖ

Męs UŽLAIKOME VISUS LiE- 
TUV1ŠKUS REKORDUS KIEK A 
TIK JŲ YRA PADARYT.!.
Prisiųsk po 75c. už kožną Rekordą M 

parašydamas dainų vardus aiba nu- T' 
merį, o męs tą pačią dieną išsiųsime jums Rekordus. Už jų gerumą )T] 
gvarantuojame. Reikalaukit lietuviškų Rekordų kataliogo pamidėda- 'r 
mi ar jau turite mašiną, ar ne. įdėk už 4c. štampą prisiuntimui. ~ 

PILVINIS IK ZALDOKAS |
233 BR0ADWAY SO. BOSTON, MASS.

Nusipirk mosties.
TAI BUSI GRAŽUS! Ją išdirba 

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

j. RIMKUS
P. O. Bos 36. . Holbrook. Mass.

iš, Alena Kestovska, pasini 
dau visai publikai akyse.

įi> 8. S. Stone, Oph.D. |
Akių į 

Specijalistas.

■

IV m. So. Bostone.
399 Broadwav, 

SO. BOSTON, MASS

PAIN
tr.i kiekvienos šeimynos geriausis draugas, kuris 
tikrai pugelbi nuo visokių kentėjimų ir skausmų.

Dabartinės gyveninio a;>l:nk.vbes privertė mus pa
branginti iki 35 centų mažą buteliuką ir iki 65 centų 
didelį. . .
Pilnai tikėkite, kad gausite visada tą senai išbandytą 
gyduolę tokio pat gerumo ir p: g< Ibingnmo. Nesi
duokite apgaut suklastuotais vaisiais, parduodamais 
už pigesnę ėienią.
Šią seną tikrą gyduolę gausite visuomet tokiame 
pakelije, kaip čia parodyta. Pirkdami žiūrėkite, kad 
butų ant pakelio ženklas „INKARAS” ir žodis 
„LOXOL,” o taipgi musų pavardė.
Tikrasis PAIX-EXPE1.1.ER1S parduodamas visose 
aptiekose. Galite gauti ir tiesiog iš mus. Patariame 
pirkt buteliuką už 65 centus, nes jame yra gyduolių 

dvigubai daugiau, negu už 35 centus.

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

KARE IR LIGOS!
KARS, TAI LIGŲ GIMDYTOJA.

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

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

valgiui bei VALGIO VIRŠKINIMUI
Karė yra priežastimi valgio produktų 

pabrangimo, delko paprastai žmonės 
bei darbininkai turi permainyti jiems 

priprastus valgius, kitais arba sumažinti 
jų sunaudojamą 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:

VINCAS DAUNORA
• Aptiekorius,

229 BEDFORD AVENUE, BROOKLYN, N. Y.

3787-J.,;

Dr. David W.Rosen
Kalba Lietuviškai, Lenkiškai, 

KueiėK&i ir Vokiškai.
GYDO VISOKIAS LIGaB. 

Valandos: 
Nno 8 iki 10 ryta. Ne 

i iki S dieną, nuo 7
8 vakare. 

HANOVE& STREIT 
BOSTON, MASS.d raugams: 

gi prašom, 
pirma paliu- 
nors organi- 

Įzaeijos ar įstaigos. Todėl ir 
tamsta pasirūpinkit tokį pa- 

I liudijimą iš kokios nors 
I draugijos ar kuopos prisių
sti, nes toli būdami mes 

* tamstos asmeniškai nepa- 
l žįstame.

J. B. Aglinskui—Tamstos 
. rašto negalime sunaudot, 
nes savaitraščiui jis peril- 

Igas. Grąžinant atgal.
A. Sakalauskui.—Kores

pondenciją įdėjome, bet to 
angliško lapo neskelbsime, 

Įneš tai paprastas biznierių 
! apgarsinimas ir turėtų būt 
į apmokėtas.

Lapelės tarnui.—To kata
liko pasielgimas, kuri tams
ta aprašai savo korespon
dencijoj, yra taip šlykštus. 

Ikad laikraštyj jo negalima 
I skelbti.
Į P. Aukštikalniui.—Už ei
lutes ačiū, bet spaudai jos 
dar per silpnos. Jei 
palinkimą, lavinkitės, o 
lėsit išsilavint.

Mr. C. H.—So far as 
knotv, no one of them 
Socialist.

Brankto Jonui.— 
sunaudot negalim.

M. Burokui.—Tokio 
bimo negalim talpinti, 
tas galėtų suklaidinti 
gelį "Keleivio” skaitytojų: 
žmonės nežinotų, kur rei
kia siųsti prenumeratą į 
Bostoną, ar į Cliffside, N. J.

B. Dykčiui.—Tamstos Ei
lių spausdint negalime, nes 
valdžia galėtų uz jas mums 
laikraštį sustabdyt.

Dembskio pasekėjui.— 
Mintis gana gera ir pilna 
karšto jausmo, bet eiliavi
mas silpnas. Rašykit dau
giau ir studijuokit gerų ei
lininkų eiles, o galėsit pra- 
silavint.

L. St—s.—Už "Smulkme
nas” ir eilutes ačiū. Prie 
progos sunaudosime viską.

i

sau, tai 
bus tos

I

turit 
ga

ve 
is a

Eilių
skel-

nes 
dau-

Panelė advokatė.
9 gal Puišiutė,

—Taip, mano poni. Jeigu 
norėčiau, jau kelis kar- 
bučiau ištekėjusi. Atvi-

lik
šus
•ai pasakysiu, kad jau siu- 
ėsi ___ ™ __
sukčiai, tris plėšikai 
mušeikos, kuriuos nuo baus- 
nės išgelbėjau.

man už vyrus keturi 
ir du

Literatūros mylėtoja.
—Žinai ką, man tas Jonas 

dabar nemielas. Jau pers
kaičiau visas knygas, ko
kias jisai turėjo ir man sko
lindavo. Dabar baisiai nu
bodo ir nenoriu.

—Esi paika. Juk meilužį 
gali pakeisti, iš naujo gi vėl 
reikalauk meilės apysakų.

—Gerai tu sakai.

Milionieriaus logika.
—Kągi tu, mielasai, dary

tum jeigu tie barbarai vo
kiečiai užpultų musų šalį?

—Ką? Išvažiuočiau į už
sienį.

—Betgi?....
—Išmintingas visuomet 

pasitraukia kvailam iš ke
lio.

Užmuša
šalti Vg? 

APSAUGOJA SVEIKATĄ.

cascaraeĮouinine

Sena šeimyniška gyduolė—žirneliu 
pavidale lengva priėmimui. Nėra joje 
svaigalo. Nedaro nepriimnumo pri
ėmus. Išgydo šaltį į 24 valandas., 
gripą j .! dienas. Gauk raudonu vir
šeliu su p. Hill paveikslu dėžutę.

24 žirneliai už 25c.
Visose aptiekose.

Kas mane 
čių ligų? I 
per praeitus 4 metus 
gyva. Aš kentėjau nuo nevirinimo 
pilvo ir dispensijos. Mažai tegalėda
vau valgyti ir suvalgytas maistas su
teikdavo daug man nesmagumo—at
siliepdavo skilvyj skausmai, rėžimas, 
gurgimas vidurių. Diegliai suimda
vo po krutinę, šonuose ir strėnuose. 
Niekur aš negavau pageibos dėl savo 
sveikatos. Bet kada aš pradėjau rei
kalauti Salutaras Bitteris ir Saluta
ras, Reguiatria, dėl moterų, pradė
jau gerai jausties, gerai valgyti ir 
dirbti, pasidarė smagu viskas. Per 
G mėnesius aš savo paveiksią nebega
liu pažint ir palikau laiminga naudo
dami Salutaras Bitteria. Kaina$1.00. 
Galima gauti geresniuose saliunuose 
ir aptikose, o kur negalima gauti, 
Kreipkis pas:

SALUTARAS CHEMICAL INST. 
Žolės nuo visokių blogumų.

1709 S. Halsted St„ Tel. Car.al 6417. 
P. J. BALTRŪNAS, Prof.

Chicago, 111.
Šitą apgarsinimą turėtų perskaityt 

kiekvienas, iškirpt ir pasilikt.

l

PER LAIŠKUS ARBA KLESOSE
Kaišei:. Skaityti, RGyti Aa’Iištai

30
K: bos 
LekcšĮa 

4
PsofisU; 
6rau*ati

kas
Per laiškus 
sytų ypač 
gali lengvai ir 
Anglu 
ir gran 
kaimo:

MOKINAME
Įvairių 
karais, 
toru, 
kloj: PASEKMĖ UŽTIKRINTA. 
Viską Aiškinam Lietuviškai.

AMERICAN CCLLEGE PREPA8 
ATORY SCHOOL

fAaercaa Schjc! of
3103 S. Halsted St. Chicago, l’L

A

. iš praktiškai sutai- 
tam t-kslui lekcijų, 

greitai išmokti 
kalbą, skaitymą. rasią 
oatiką. Reikalauk paaiš- 

prisiųsk tęė 2c markę, 
ir KLESOSE 

dienomis ir va
dei vyrų ir mo- 

k:tės šioj moky-

mokslu. 
Klesos 

Mok

»Į
Į 
r

TUKSTANČEI LIETUVIU GARBIU
ŠITA STEBUKLINGA KNYGA

Kožnas sergantis vyras bei moteris 
turi skaityti tą knigą ir pa

nauduoti jos pamokinimo. •MAGIŠKOS ŠTUKOS.
Padavęs žiūrėtojams ištrt BOLĘ. 

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

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

The Magic Shop.
BOK 399. Holbrook, Mass.

AR NORE KAD MERGINOS!) 
MYLĖTŲ?

Jeigu taip, tai numpirk įji

Ant 2 I 
akmens

Gelžkelio laikro
dis sriubelių už- 

j sukamas, vyriš- 
| ko didumo, ant 
Jj 20 metų auksuo-
v tas su išrašytais 

dubeltavais vir- 
šais. Labai tei
singas, ypatingai 

gclžkeliu važiuojantiems žmonėms,
kuriems reikia visuomet tikras lai
kas žinoti. Gvarantuotas ant 20 me
tų. Ypatingas pasiulyjimas. Mes iš
siųsime ši laikrodėlį ant kiekvieno ad
reso už S5.95 C. O. D. ir persiuntimo 
kaštus, su teise jums viską peržiūrėt. 
Jei busi neužganėdintas, nemokėk nė 
cento. Atsiminkite jus užmokėtu- 
mėt už tokį pat laikrodėlį apie $25.00 
jei pirktumėt kitur. Puikus auk
suotas lenciūgėlis ir kabutis dykai su 
kiekvienu laikrodėliu. (?)

EKCELSIOR WATCH CO.
906 Athenaeum Bldg. CIIICAGO. n.L 
yxio»otoio!0icrxr.i

Jonas A. Katkus
UŽLAIKAU VISOKIU KNYGŲ 

IR KITOKIŲ DAIKTŲ.
Galima gaut pirkti visus Ame

rikoje leidžiamus 
taipgi ir juos užsiprenumeruoti. £ 

Krautu ’ė atvira nuo 7 
iki 12 vidurnakčio.

Toliaus gyvenantieji 
keiptis lašku šuo adresu: 

f J. A. KATKUS
£ 2204 Forbes st. _ . _

laikraščius,

iš ryto 3; 

galit Į i
(?) H

SUIMTAME DYKAI ANT KOŽNA PAREIKALAVIMA
t . .

Daugumas Lietuviu kenčia tylume todėl kad jie ne žiną kokią 
■ ligą serga. Vienas daktaras saka jiems kad serga tokią ligą, kitas 
i saka kad serga kitokišką ligą ir tas viskas padara juos nuliudintus. 
i nusimintus ir prastojusius viltcs kad kada-nors jie gal būti stipri, 
į sveiki ir tvirti.

1

Tie visi dalykai yra

Mes norime ’tad kožnas Lietuvys, vyras 
ar moteris, žinotu visą teisybę apie savą 
ligą. Mes norime kad žinotumėte kode! 
jus kentite ir kaip jus galite atgauti 
savą sveikatą.
pasakyti labai vertingoj knvgoi, kūrę 

1 siuntame dykai ant kožna parcikalavima. 
i Toje Įmyga yra parašyta po daugelis 
! r . ų. tirinejimo ir daugelis metu gydymo 
tui.stančeis užsenejusiu bei chriniškų ligų.

KREST KENDžIŲ.
o ji niekad nepamirš jus, nes 
kendžių gardumas priverčia ją 
jus mylėt. Reikalaukit visur ir 
visados Lowney’a Cręst Ken
džių. Jeigu negali gaut kitur, 
tai prisiųsk mums dolerį, o 
gausi vieną svarą geriausių 
Amerikoj išdirbtų kendžių.

Geriausias agentes Bostone, 
K. ŠIDLAUSKAS 

nt broadvay,’ 
SOUTH BOSTON. MASS

)
(

i

I

Rusijos Revoliucijos 
Paveikslas.
Minėtas paveikslas parodo , kaip 

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

"KELEIVIS”
255 Broadway,

South Boston, Mass.

kuries nievienas daktaras ne supranta 
į arba ne žiną kaip juos gydyti. Toje 

Pittsburgh, Pa. H kn>^ >ra parašyta aiskoje, paprastoje 
kalboje, kūrę kožnas gale suprasti ir 
pažinti juos verte. Jiiį apsaka apie 
20 yvairių ligų, kūrės mes gydome ir 
pasaka kaip jus galcte įgyti už labai 
mažą preke, pilną kursą gydymo, kure 
galetc vartuoti name.

Jeigu kentite nuo^rskausmo strėnų, 
auklių bei gelenčiu sąnarių, smarkių 
skau<lėjimu galvos; jeigu neturite norą 
valgyti; jeigu turite surtiguse pilvą,

atsiraugėjimo maisto, skausmą pilve po 
valgiui, koktumą pilve ir vemate; jeigu 
turite žarnų užsikimšimo, tulžinius atsiti
kimus, apvilktą iiežuve, nepriimną kvapą; 
jeigu negalite miegoti; jeigu turite baisus 
sapnus; jeigu esate išnaikinti; turite 
stoka ambicijos; jeigu jaustate pavargiu- 
siu ir turite skaudingus raumenis atsikėlus 
iš miega: jeigu turite tamsus taškus' po 
akių, esate nedrąsas ir jalinatise nuo 
draugų, esate nuliudyš.ir jūsų gyvenimas 
yra jums priklos;—jeigu turite tiltas ligas 
ir apsireiškymus, tai f turėt ūme skaityti 
tą naudingą knygą..

Gali būti kad esate kankiname kokio- 
mes privatiškomes ligomes, kuremes už
sikrėtėte ar kokemes paveldojctomes 
ligomes, kaip nevalu ir blogu krauju, 
užnodijimu kraujo, skauduleis, senais 
žaizdais, spuogais, odos ligomes, slinkimu 
plauku, variu taškais gerklei ir ant kuna, 
chroniško skaudėjimo gerkles, sutinu- 
semes bei uždegusemes. skaudingumes ir 
jaustames dalemes kūno; nusilpnėtu, 
nervišku, išnaikintu stoviuje,—tai tas 
reiškia kad ne esate sveiku. Turite gauti 
vieną iš tų knygų ir persitikrinti apie 
musų gydymo name tokiu ligų ir simpto
mu ir persitikrinti kokiu budu galite 
būti sveiku, stipru, linksmu vyru ar 
moterę. Ta dykai siustą knyga yra 
krautuve žinios ir yra pilna geni patarimu 
ir informacijų, kūrės kožnas turi žinoti 
ir pagal juju sekti. Alsisiesk tuojaus 
ir parašyk sava varda ir pavarde ir pilno 
adreso visai aiškiei ant tuo poperio, kuris 
randase žemiaus, iškirpk ir siusk munis 
šiandien. <.

DR. J. RUSSELL PRICE CO., L.-801.—9 So. Clinton St., Chicago 
GERBIAMIEJI:—Meldžiu pasiųsti man visai dykai jusu bran

gią medikališką knygą.
(Išrašyk sava varda ir pavardė ir pilna adreso, visai aiškiei.)

Vardas, pavarde ir adresas......................................................................

/r



teko patirti apie tai ii- pra- tautiškoji ŠVJ
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Amerikos šalį.
Daugelis lietusių, radę 

Keleivyje ’ mano pajieško- 
mą su antrašu, pradėjo ra- 
ti man laiškus, klausinė-: 

ami apie gyvenimo sąly-; 
as Chile respublikoj.
Negalėdamas atsakinėti 

kiekvienam, nutariau atsa- 
i per "Keleivi" visiems; 
iu. Išgyvenau šitoj pie- 

PAmerikos respublikoj a- 
f)ie metus laiko ir kas man

v

Chile yra labai malonus 
kraštas. Čia auga daugybė 
Įvairių fruktų ir visi jie svei
ki ir gardus. Nežinau, ar yra 
kur ant žemės kita šalis, kur 
butų tiek daug vaisių. Kaipo 
labai kalnuotoj šalyje, kli
matas čia nevienodas: vie
noj vietoj lija tankiau, kitoj 

K rečiau, bet temperatūra vi- 
B dutinė; griausmai labai re- 

Į tai girdėti, ir tai nevisur— 
i apie Valparaiso ir Santjago 
| visai negirdėt.

Klimatas truputi vėses- I nis ir lietus tankesnis ant i Salos Valdvija, kuri apgy- I venta vokiečių turčių.
Šiaip čia daugiausia ispa- 

J nų. Yra ir anglų, bet • visai 
| nedaug. Iš Rusijos ateivių, 

čia daugiausia žydų, kurie 
vadina save lenkais.

Kaip visur, taip ir čia, vi
sa pramonė kapitalistų ran
gose, nors abelnai imant,ša- 

augiau ūkininkų, negu 
antų.

labai isigalė- 
ėl liaudis labai tamsi 
oklystėj paskendus.

ši laikraščiai viešpatau- 
čios klesos rankose. Dar

bininkai savo spaudos netu
ri. Socialistai kartais išlei- 

oki lapeli, ir tai nieks 
neperka.

. Uždarbiai labai prasti, 
aprasto darbo darbininkai 

gauna po 4 pesus (Į dieną?
; moteris tarnauda

mos pas ponus gauna viduči
ai 20, o daugiausia 30

(Į mėnesi? Red.); a- 
inkai gauna po 6 pesus, 
pragyvenimas brangus, 

ogus nori dorai paval- 
i kaštuoja 80 pesų 

enesi ? Red.). Taigi 
, kaip darbininkui 

ent? Valgo tokius 
kad tik badu nenu- 

Apsirėdę taip, kad tik 
nenuogas. Gyvena gi 
įe namuose, kad vos 

ugriauja ir vanduo

Į
r

• prilipdyt prie karės taupi- 
",mo ceiĮfikato (War-Sa- 

vings drtificate) Suvieny
tos Val/ijos užmokės po $5. 

Kuoriet jus perkate už 
$5 staiga, jus turit užlipyt 
ją ant nulenktos raižytos ko- 
rtos,kiri vadinasi ”War-Sa- 

' vingsCertificate,” ant ku
rios Uis pirkėjo vardas ir 

'kuri;/išmainyt gali vien tik 
tas, feno bus vardas para
šytai išskyrus tik ligos ar- 

jbuuiirties atsitikimą. Šitas 
icereifikatas turi 20 vietų. Iš
didžius jas iki 31 šaulio 1918 
lietų, pirkėjui lėšuos $82.40, 
c 1 sausio 1923 metų valdžia 
i raokės jam $100—gryno 
|.e!no savininkui $17.60. Tas 
pdnas susidaro iš 4 nuošim- 
č ų, kurie pradeda augti nuo 
2(sausio 1918 metų. Ant syk 
vienas žmogus negali dau
giau nusipirkti karės taupo- 

. štampų kaip už $100
darbininkams} (iViokomos vertės), ir nei

primena rusų kazoką. Šo
ka vis poromis, vyras ir mo
teris; šoka seni ir jauni. Po 
kožno pašokimo šokėjai tu
ri išsigerti po stiklą gėrimo. 
Todėl i vakarą šokėjai tiek 
stiklų prišoka, kad visa šita 
ceremonija pavirsta i did
žiausi cirką: vieni vaikščio
ja rapoti, kiti visai nega.i 
pa sij’udinti; kurie da stip
resni, tai neši nusigėrusius 
namo arba'4|jfie. tramvajų. 
Tai taip baigiasi chilėnų

Gi lapkričio I d. visi chilė
nai lanko kapines ir neša 
vainikus ant antgrabių. Tą 
diena jie nešoka, tik daug 
geria.

Kadangi < _______
čia nelengvas gyvenimas, tai Į vienas žmogus negali dau- 
labai daug darbininkų pa- giau tokių štampų ar cerfiti- 
sensta nevedę; bet jei kurie • katu turėti kaip už $1,000
apsiveda, tai ir tie negyve
na. Skurdas ir girtuokliavi
mas naikina šeimynas. Pa
senę darbininkai elgetauja 
ir tokių elgetų labai daug.

Socializmo judėjimas čio
nai vos tik prasideda, todėl 
jis visai da silpnutis.

O patriotizmas turčių iš
auklėtas toks didelis, kad 
kelis kartus didesnis už pa
čią Chile respublikelę. Jiems 
rodos, kad jie už visą pasauli 
goresni ir gudresni.

Militarizmą čionai veda 
vokiečiai. Ir žmonės . myli 
vokiečius ir ispanus, o italų 
nekenčia.

Tai tokie bus paviršuti
niai šios šalies bruožai. Tai
gi važiuoti čionai neužsimo
ka, jei bent kitur negalima 
butu jau gyvent.

P. Keršulis.

(išmokomos vertės.)
Jeigu kawi prireiktų War- 

Savings Certificatą išmai
nyt ant pinigų pirma negu 
sukaks laikas, tai jis gali tą 
padaryti tuojaus po 2 sausio, 
1918 metų, tik turi už 10 die
nų iškalno paduoti pačtai 
raštu pranešimą, ir už kiek-, 
vieną štampą, prilipytą prie 
certifikato, jis gaus atgal vi
sus savo pinigus, Įdegis už 
jas užmokėjo, ir prie to da 
gaus už kiekvieną mėnesi 
centą nuošimčio nuo kiek
vienos stampos.

KELFIV S. ~ 
klausimai ! t Atsa

kymai.
Aš turiu gasolini motorą 

pjovimui pašaro (akselio) 
gyvuliams. Trys ą- aitės lai
ko kai pirkau; užmokėjau 
$100. Vis veikė rai, bet 
dabar turiu daug \ argo pa
kol iš ryto priveikiu motorą 
judėti. Norėčiau žinoti, ar 
tik šis motoras toks ne
tikęs, ar jie visi tokie....

T. Gutauskas. 
Atsakymas.

Tamsta sakai, kai Tams
tos motoras iš pradžios vei
kė atsakančiai, bet tik da
bar nenori klausyt. Pirmas 
dalykas, kur Tamsta savo 
motorą laikote: trioboj ar 
lauke? Dabar, užėjus šal
čiams, visi motoru’ sunkiai 
pradeda dirbti. Jei tamstos 
motoras sunkiai pradeda 
dirbti, tai prieš pradėsiant 
darbą motoro cilindrą sušil- 
avkite karštu vandeniu, ar
ba apklokite skudučiais kar
štame vandenyje pamirky
tais, o paskui bandykit mo
torą leisti. Jeigu tas negel
bėtų, tai gali būti magnito 
priežastis, ar "sparkflogas" 
pagedęs. Neparašėte, ko
kios sistemos tamstos moto
ras turi "ingnition” ir 
"coil;” bučiau pataręs pla
čiau. I. K. Matchulis.

TĖMYK1T! Vyrus ir 
merginas mokina m Bar- 
berio amato. Išmokus 
parupir.am vietą. Rei- 

; kalaukit informacijų. 

; šmaikštis. (50)’
ulobe BARBĖK SCHOOL.

4.19—3-rd avė.. PITTSBl RGH. PA.

LINKSMAM šV ENčIŲ 
METUI.

Kad laikas tarp Kalėdų, p '•* ’
linksmų švenčių metu reikia

TRINERIO SVEIKATOS 
KALENDORIUS.

Gražesnis negu kada-nors 
pirma buvusių Trinerio sie
ninių Kalendorių yra šis 
1918 metams. Žavėjanti pa
veikslai sveikatos dievaičių 
vaizdinančių Trinerio vaistų! 
reikšmę, taip gi du vaizdai 

- ‘ Chemi-

ir Naujų Metų butu tikrai i 
X.. *• 2 *1 •

visų pirmiausiai turėti ge
rą sveikatą. Sveikatos ge
rumas priguli nuo skilvio 
stovio. Kad turėjus gerą 
ūpą ir linksmumą skilvio ne
gerovei prašalinu pavanok 
Trinerio Amerikonišką Kar
čiojo Vyno Eli.veri. Nėra 
geresnio vaisto skilviui. Jis 
prašalina užkietėjimą, gal
vos skaudėjimą, nervišku
mą, nejaukumą, nevirškini
mą ir tt. Visur aptiekose 
gaunamas. Kaina $1.10 
Numalšinimui sausgėlės, 
neuralgijos, strėnų gėlimo 
ir tiems panašių blogumų 
nevortok kitokių vaistų 
kaip tik Trinerio Linimen- 
tą. kuri? yra pasekmingiau- 
siu šitais atvejais. Taipgi 
nesulyginamai pagelbingas 
nuo nikstelėjimų, ištinimų, 
pavargusių raumenų ir ko
jų skaudėjimo. Kaina 35c. 
ir 65c. aptiekose. Išsira
šant 45c. ir 75c. Jos Triner 
Co., Mfg. Chemists, 1333— 
1343 So. Ashland avė.,

Chicago. III.
MOTERŲ IR MERGINŲ 

ŽINIAI.

I

ra.

TRUMPI IR AIŠKUS STRAIPSNELIAI 
PROLETARIŠKOS1OS FILOZOFUOS.

DARBO ŽMONĖS! PLA TINKITE ”KELEI V J.”
Jis pasitarnaus Jums visados teisingai ir visame 

šventai gins Jūsų reikalus._____________
ELEKTRA YRA GYVASTIS.

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

Siutus, Overkotus 
ir kitokius Kubus ;
DUOKIT PASIŪT MUMS. į

Mes užtikrinam, kad Jus sučėdysit pinigų j 
ir tuksite GRAŽIUS KUBUS. Kadangi ■ 
mes imam materiją iš gėrėjų firmų ir pri- < 
mieruojam rūbą pagal žmogų, todėl musą i 
pasiūti siutai ar overkotai nesodarko žino- ; 
gaus išvaizdos ir būna
VISOKIUS VYRAMS 
kotus pasiutam
TAIPGI IŠVALOM

tvirtesni.
SIUTUS IR OVER- 
PIGIAI IR GERAL 
IR IŠPROSINAM

VYRŲ IR MOTERŲ RUBUS 
Darbas geras ir užtikrintas. Kaina 

prieinama.
Tikras Jūsų brolis lietuvis

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

Telefonas: So. Boston—21019

- ■ L 1 «

c—f—.— r

Matenjalistiškas
Istorijos
Supratimas

TAI VIENINTELĖ LIETUVIŲ KALBOJE KNYGA, 
KURIOJE TRUMPAI, BET AIŠKIAI NURODOMA 

KAS GIMDO PASAULYJE VISOKIUS 
BAISIUS NUOTIKIUS.

KNYGA PADALINTA J AŠTUONIS SL YRIUS.

SKYRIUS 
SKYRIUS 
SKYRIUS 
SKYRIUS 
SKYRIUS
SKYRIUS VI. Trečioji ir sekančios kryžeivių karės.
SKYRIUS VII. Kryžeivių karės su Krikščioniais ir 

Stabmeldžiais.
KARIŲ PRIEŽASTIS.

SKYRIUS VIII. Materijališkasis Istorijos Suprati
mas ir Darbininkų K lesus Išsiliuosavimaa.

T4 KNYGĄ TURĖTŲ PERSKAITYT KIEKVIE
NAS PROTĄ U/ ANTIS ŽMOGUS, kuris nori pla- 

čiau ir aiškiau suprasti pažangų draugi jin j surėdymų
KAINA KNYGOS 20c.

Gaunama "Keleivio” Knygyne. Rašant laiškų arba 
siunčiant pinigus, adresuoki! taip:

"KELEIVIS," SO. BOSTON, MASS.

I. Jvairųs Istorijos su pratimai.
II. Materijaiiškasia istorijos supratimas.
III. Išvedimu patvirtinimai.
IV. Pirmoji Kryžeiviu Karė.
V. Antroji Kryžeiviu Karė.

Atidariau nauja vietą Bostone.
SIUVU VISOKIUS KUBUS 

pagal vėliausią madą—
‘ GRAŽIAI IR PIGIAI

Taipgi galima gaut ir gatavų. 
M. M. ANDREWS 

(Andriušiutė)
14 Boylston Street, BOSTON.
tarpe VVashington ir Tremont sts.)

Telephone: Greenpoint 2372 2

MACYS BROS. į 
FURN1TURE CO.

TIKRAI LIETUVIŠKA KRAU-1 
TU V Ė IR IŠLYGOS PIGIOS *

įąaomcKiomcricwmoiaoioioioioo
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NAVATNIAUSIA

esą. >
rįs dirba visuose dar

ant gatvių, ir ant 
tivajų, ir barzdas skuta, 

bus siuva.
dienai turi dvi dideles 

rantės metuose—viena 18 
ugsėjo, o kita 1 lapkri- 
Stugsėjo mėnesyje jie 
"ioja savo pasiliuo- 

▼imą nuo Ispanijos, o lap- 
mėnesvje švenčia vi- 

šventųjų dieną.
Įdomu bus išgirsti, kaip 

jie tas $ventes apvaikščioja. 
rie 18-19 rugsėjo chilėnai 

iasi per ištisus metus 
taupina centus, kad pa- 

inėti tą šventę kuoiškil- 
ingiausia. Atėjus tai die- 

jie Išvažiuoja už miesto, 
būna parinkta plati vie- 

r kad visi galėtų sutilpti, 
įsiveža tenai valgių ir pri- 
aro namie ir fabrikuos?

Chices ir Ponco, o chi- 
gtamai visi stiprus, 
noita kokios nors muzi- 

įsi su savim in- 
Snsėda visi ant 
Hiais būreliais 
paprastai kur- 

ir pradeda 
. Viduryje gi 

paroda, 
didžiuojasi 

; sako, kad

True translation filed with the post- 
tnaster at Boston, Mass.. <>n Decemoer 
*6, 1917, as required by the Act of 
October ė, 1917.

Suvienytų Valstijų 
Valdžios, Kares 
Taupomos Stampos 

(Valdiškas skelbimas.)

Pasiūlydama visuomenei 
karės taupomųjų štampų 
i V ar-Savings stamps), Su-j 
vienytų Valstijų valdžia pa
darė kiekvienam šalies vy
rui, moteriškei ir vaikui pri
einamą pelningą, lengvą ir 
saugų investmentą.

Ką tos stampos reiškia? 
Karės taupomos stampos 
•eiškia didžios'demokratijos 
atsakymą Į reikalą apsau
got demokratinę valdžią, 
fos stampos. tai ''mažutė
liai bondsai." Kaip Libertv 
bondsai, taip ir tos stampos 
:v.ri už savęs visus Suvieny
tų Valstijų valdžios ir visuo
menės šaltinius. Jos turi da 
■r tos naudos, kad nuo nupir
kime dienos jų vertė nuolat 
-mga. pakol ateis jų išmokė
jimo laikas, ir tą augimą val
džia gvarantuoja. Šitų 
štampų yra dvejopų kainų, 
po 25c. ir po $5.

Parankumo delei yra iš
leistos tam tikros taupomos 
kortos (Thrift Cards), ku
rios duodamos kiekvienam, 
kas perka už 25 centus tau
pomą štampą. Šitokia korta 
turi vietų 16-kai štampų. 
Kada visos šitos vietos bus 
pripildytos, taupomąją kor
tą galima išmainyti ant $5 
stampos kiekvienoj pačtoj 
ar bankoj, pridedant 12 cen
tų pinigais iki 1 vasario, 
1918, ir centą už kiekvieną 
mėnesi po tam.

Kas nori, gali iškarto nu
sipirkti už $5 štampą. Nuo 
3 gruodžio 1917 metų, iki 
31 sausio 1918 metų šitos 
stampos parsiduoda tik 
po $4.12. Po nupirkimo jų 
vertė auga kas mėnuo po 
centą iki 1 sausio 1923 metu.

GRAND RAPDS, MICH.
Gruodžio 30 d. Lietuvos! parodanti Trinerio

Sūnų Draugija rengia dide-'kalę Laboratoriją. Prisiųsk 
IĮ teatrą, vaidins ”Valkatą?' i 
keturių veikmų dramą. Ak
toriai išsimokinę roles prie 
to bus da Įvairių pamargi- 
nimų; grajis Lietuvių Be
nas vyrų orkestrą. Dainuos 
LSS. 51 kuopos choras ir 11, 
žodžiu Grand Rapids lietu
viai pamatys pirmą toki dai- i 
lės vakarą. Todėl niekas- 
te nepraleidžia progos neat-į 
šilan kęs. Prasidės lygiai 
ant 7:00 vai. vakare. Įžanga 
tik 25 centai.

10c. pasiuntimo lėšoms ap
mokėti. Jos. Triner, Manu- 
facturer of Triner’s Ameri- 
can Elixer of Bitter Wine ir 

i kitų vaistų. 1333—1343 So. 
į Ashland avė., Chicago, III.

(Apgarsinimas).

Nuverstasis rūsy caras Mikalo
jus Romanovas viešpatavo 22^ me
tus ir per tą laiką gavo 450 mil. rub. 
Jei tuos pinigus paversti i auksą, bus 
21 tūkstantis pūdų. Jei tą auksą su
krauti i ratus po 50 pūdų i kiekvieną, 
ratus gi sustatyti vienas pas kitą 
gausim virtinę apie 3 verstų ilgio.

visame sviete knyga
SAUJA PIPIRŲ.

SENBERNIAMS ir 
SENMERGĖMS.

Knygoje telpa begalo navatni, 
bet ir tesingi, šie straipsniai:

Kodėl vyrai tampa senberniais? 
Ar jaunos merginos myli senber
nius? ~

Ar pritinka senberniams vesti 
jaunas merginas? Kodėl mergi
nos tampa senmergėms?

Ar jauni vaikinai myli senmer
ges?

Ar pritinka senmergėms ište
kėti už jaunų vaikinų.
Knyga papuošta labai puikiais- 

artistiškais paveikslais. 
Kaina tik 35 centai.— ■ — 

Knygos reikalaukite pas:
A. PIPĮRNINKAS

2023 ST. PAUL A V E..
CHICAGO, ILL. 

arba "Keleivio” Knygyne, 
255 Broadway, So. Boston. Mass.

Agėritams duodu dideli nuošimtį- 
-(komišina).

Serganti žgones.
Aš sirsrau per tris^fetus. Pėrė 
jau dauęr daktarų ir suvarto
jau nemaža ffyduoiiiN.be jokių 
pasekmių. Buvau miliudęs ir 
nusiminęs, dėl savo b?os ne
galėjau apsivesti. Per patari
mų draugo tečiaus radau pa
galbų ir dabar esmi sveikas 
vyras. Žingeidaujančius už- 
kvieėiu atsilankyt mane
bile vakarą po darb<WEroa ra
šyt.

George Celedinas,
719 W. 14-th PI., Chicago 
■■K

ŠLIUPO SAPNAS
Tilps Kalėdiniam "Dilgėlių” numery.

KAIP JREDAKTORIUS SUTAIKYT?
Šis puikus feljetonėlis patalpintas 

"Dilgelių” No. 3, kuris jau išėjo.
Užrašykit "Dilgeles” savo drau

gams, draugė- «s ir pažistar.iiems, kai
lio

Kalėdų Dovaną,
Dilgėlių" kaina metams 1 dol. Pa

vienis numeris 10c. Adresuok šitaip: 

“DILGELES”
* •

149 Miilbury st Worcester

$1.00 Ss
Pri statom j namus visokius 

daiktus j visą apielinką Jersey, 
NewYork, South ir Centrai 
Brooktyną, Maspeth it kitur. 
Atvažiuokit ir iš toliau, karai 
užsimokėsi (t)

198-200 Grand Street•V ■ 
tarpe Driggs ir Bedford are.
BROOKLYN, N. Y.

! Lietuviai Kliauda

S

į Visoldua Vyram Drabsžiaa < 
Siuvame ant Užsakyme ! 

Išvalome, aataleome ir Hpreai | 
aame aenoa.

f Vienintelė Kriaučių kompanija I 
>! So.' Eo3tone. kur rišame 
j! ge<-ą ir zraių darbų ai prieiak 

mų kainų J,
PASIŪDINK pas mus siutą’ 
o NrA/OSI IR DŽIAUGSI ESI, 
Todėl, kuria norit pasiaiadiat 
gar* siute, išvalyt arba euproalt 

kreipkitės paa mus. 7- , 
Į SOUTH BOSTON CUSTOK 
• TaILORIN.G co. J

8 Brosdiray, * So. Bostra.'TO

t

lUSItriEJI, IEMIŠII, lEUŽTEinill IRIINO TUREITI HMI IR HOTERES 

Įgauna Stiprumą, Tvir 
tuma, ir Sveikata

Jeigu sergate pilvo bei žarnų 
ligomes, ieigu turite skausmą 
galvos, užkerėjimo vidurių, ne- 
galete micguoti. neturite giaro 
apetito; jeigu iusu kūnas yra 
nusilpnėtas, turite prastą krau
ją, nepriimną kvapą ir silpnus 
nervus; jeigu jaustate visai 
nuvargis ir jeigu jusu protiškos 
ir kūniškos pajiegas išnykusias, 
—turite vartuoti Nuga-Tone — 
tą Stebuklingą Kraujo Valy- * 
toją ir Sveikatą Tvėrėją.

Nuga-Tone
Padara Tirštą, Rauduoną Kraują, Stiprus, Nuolatinius 

Nervus ir Tvirtus Vyrus ir Moteres.
Tie svarbus gyduolei. Nuga-Tone. išmeta nuodas is kūno ir padara 

jįjį stiprų ir Sveikų. Pripildė kūną su tvirtą, rauduoną kraujų ir padidina 
vogą kūno. Nuga-Tone duos jums giarą apetitą ir kožnas kąsnis maisto 
bus skanus, nes jusu grtiomulvaimas bus svarbom stovioje. Nėra geresnių 
vaistų nuo inkšto, pilna gazu pilvo, nesveikumo kepenų, užkcteiimo 
skilves, biaurio kvapo, išpustų bei skaudingu po valgiui vidurių ir grobų, 
nerviškumo ir apvilkto liežuvio. Nuga-Tone pastiprina Sirdę. priduoda 
veiklumo kepenoms ir padara viduriavimo liuesą ir regularišką. Jeigu 
kas yra nuvargis, silpnas, nervuotas ir išnaikintam ‘Stoviuie. ne turis 
apetitą ir ambicijos, jaustas nesmagumo visame kūne ir negale atlikti 
savą darbą bei nauduoti priimnumo gamtos-Nttga-Tone padarys tą, i >g 
jaustes keip nauju žmogum. Pripildis pilnai su tvirtumu, stiprumu ir 
gyvingumu.

Tone yra Absoliutiškai Gvarantuoti 
sveikatą ir busite užganėdinti, arka m9 sugražisma pinigus. Gvarantija 

pundulj. Pilnas vieno mėnesi gydymas tik $1.00. ar ant šešių mėnesių 
i#-to savą pastrliavimo šendena ir atgaukite savą pirmutini sveikatą, 

Nuga-Tone yra taipjau naudingas dėl vyrų kaip ir dėl moterių.

\ SIUSKIT TĄ KUPONĄ,
National Laborat. 123 W.Madison st., Chicago, III.

T<!11 j 9..................... !r meldžiu pridurti .....................aaSneslo ir.djmo,
rydaoti'E IVp ftib.

VARDAS * PAVARDE

ADRESAS ...

ffyduoiiiN.be
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Vietinės Žinios
Prasidėjo registrantų 

šaukimas.
Nuo pereitos savaitės lo

tai boardai Bostone pradė
jo jau siuntinėti registran- 
tams ”Questionaires.” Yra 
tai tam tikros knygelės, ku
riose surašyti visi klausi
mai, į kuriuos registrantai 
turi atsakyti ir po 7 dienų 
sugrąžinti.

Kadangi tų klausimų la
bai daug ir prie to da jie 
taip painus, kad paprastam 
žmogui sunku juos suprasti 
ir tinkamai į juos atsakyti, 
tai visiems 25 distriktams 
likos paskirti patarėjų :ko- 
mitetai. Tie komitetai su
sideda iš profesionalių advo
katų; jie kiekvienam išpil
dys blanką ir prisiekdys vi
sai dykai.

So. Bostone toks komite
tas sėdi Municipal Buildin- 
ge, ant Broadway, tarpe G 
ir H gatvių. Todėl kas gaus 
tokį ”kvesčionėrą,” tegul 
nueina tenai. Kas negali nu
eit dieną, tegul nueina tarp 
7 ir 9 vai. vakare. Tenai bū
na ir lietuvių vertėjų.
Tie ”kvesčionerai” bus 

siuntinėjami kiekvienam 
registrantui. Gaus jų ir tie, 
kurie pirma buvo paliuosuo- 
ti. Ir visi turi juos išpildyt. į 
Kurie neturi pirmų popierų, 
iie kariumenėn nebus įma
ni, bet tas blankas turi iš- 
pildt ir aiškiai pažymėti, 
kad jie nepiliečiai, nes tik 
tuomet jie bus paliuosuoti.

r

__________ ~ KELEIVIS. 

Plėšikai iš New Yorko 
__Bostone areštuoti.
Anądien apie vidurnaktį'

South End miesto dalvj liko
si užpultas finas Robert 
Inoner ir apiplėštas iš 54 do
lerių. Plėšikai pabėgo, bet 
netrukus buvo suimti. Tei
sėjas Shechan pastatė plėši- 

ouv*«-.kus yni kaucijos. Plė-
”Good|šikai yra iš Nevv Yorko at-

Bostono majoras likos iš
rinktas republikonas 

Andrew J. Peters.
Pereitą sąvaitę Bostone 

buvo rinkimas miesto admi
nistracijos. Majoru likosi 
išrinktas Andrew J. Peters, 
republikonas, nors rinki
muose buvo atmestos senų 
partijų platformos ir suda
ryta taip vadinama “__ 2
Government” platforma, vykę, vienas jų padavė savo 
Peters gavo 37, 924 balsus; vardą kaipo Tony Ursha, o 
buvusis majoras Curley kits kaipo Paul Millio. 
28,850 balsų; J. M. Gallivanj 
19,415 balsų kiti mažiau.

Miesto tarybon iš darbi-! 
ninku atstovų pateko J. T. 
Moriartv, gavęs 34321 bal
są.

v

Progrcsistės rengia kos
tiumų balių.

Progres. Mot. Sus. Massa- 
chusetts rajonas rengia ant 
19 sausio didelį kostiumų

„ A . i balių, todėl meldžia kitų
Pati įsantausiavo savo vyrą draugijų, kad tą dieną nieko 

~ ■ daugiau nerengtų, kad ne-
v. j "konkurencija” 

ir nuostoliai.
Komitetas.

teisme.
South Essex distriktinia-į pasidarytų 

me teisme anądien nagrinė
jant susivaidijusio Charles 
Mohagian su pačia Eliza 
betha bylą susirinkusieji ir 
teisėjas įsitikino, katra pu
sė kaltesnė. Skundiku buvo 
vyras, kuris norėjo prirody
ti, kad jo pati nežiūri namų 
nei vaikų, pati palaidai gy-į 26 Lincoln' st 
vena. I" 
vyro, šėrė iš vienos ir iš ki
tos pusės per veidą ir išbėgo 
iš teismo salės. Teisėjas lie
pė policijai narsiąją moterį 
sugaut ir patarė vyrui skųst 
ją už mušimą. Vargšas vy
ras.

ŠOKIAI IR BALIUS.
Naujų Metų dieną nuo 2 

vai. po pietų bus labai gra
žus balius. Rengia Lietuvių 
Kooperacija, savo svetaihėj, 
22 _2__  Brightone.

Moteris prišokus prie Bus gera muzika Draga- 
Į šiauš iš Bostono. Todėl kas 
(sveikas atsilankykite į tą 
gražų balių. įžanga pigi. (52.

Komitetas.

I

Atgabena 80,000 tonų 
anglies.

Dėl stokos anglių Bosto
no gatvekarių judėjimas la- 

_ .. ..... bai susilpnėjęs ir abelnai vi-
Fossas paliuosuoja kalinį, gyvenimas lyg kad ap- 
Buvęs Massachusetts vai- snudęs, taigi žinia, kad at- 

stijos gubernatorium p. Fos- gabenta Bostonan 80 tuks- 
sas šiomis dienomis kreipėsi tančių tonų anglies nudžiu- 
Pildomojon Tarybon, rei- gino visą miestą. Kuro ad- 
kalaudamas paliuosavimo 
15-kai metų nuteisto kalėji- 
man Br. Kernevskio. Fossui 
gubernatoriaujant Kernevs- 
kis likosi nuteistas (1908m). 
už pastojimą kelio ir api
plėšimą praeivio Wobume. 
Fossas savo reikalavime pa- 
liuosuot kalinį nurodo, kad Bostonan atgabenta angli- 
jis jau pilnai yra pasitaisęs ~
ir nėra reikalo laikyt jį kalė
jime. Fossas prižada paleis
tam kaliniui darbą savo fab- 
rikose. Nežinia kas Fossui 
liepė atsiminti Kemevskį, 
matomai darbininkų truku
mas. /

! ministratorius James J. Sta- 
row yra nuvykęs Washing- 
tonan ir stengiasi ten išrei- 
kalaut, kad valdžia darytų 
visa kas tik jai yra .galima, 
idant privertus geležinke
lius pristatyt miestams rei- 

pa- kalingas reikmenis. Anglis 

niais laivais. Tikimasi, kad 
anglių stoka netrukus užsi
baigs.

D-ras Matulaitis skaitys 
paskaitą.

Progresyviškojo Moterų 
Susivienijimo 13-ta kuopa 

. rengia 6 sausio vakarą, kur 
Merginos negali ceverykų į-ras Matulaitis skaitys pa

skaitą apie sveikatą. Skai
tymas prasidės 7:30 vai. va
kare. įžanga visiems dykai. 
Paskaita bus socialistų sa
lėj, 376 Broadway, So. Bos
tone. I

šveisti.
Miesto Taryba pereitą są- 

vaitę užtvirtino majoro Cur- 
lev drausmę, sulyg kurios 
Bostone nėra leistina sam
dyti merginas batams šveis
ti. Iki šiol pradėjo įneit ma- 
don, kad batų šveitimo par- 
liorų užlaikvtojai, mato
mai, kad daugiau pritraukus • 
"kostumerių,” ėmė samdyt 
merginas. Majoras Curley 
tuomi pasipiktino ir įnešė 
miesto Tarybon reikalavi
mą, kad merginoms nuo 16 
iki 21 metų amžiaus šitas 
darbas butų uždraustas. 
Batų šveitikės protestavo 
prieš tai, tečiaus visgi dau- 
giaus batus šveisti negalės.

Metinis Susirinkimas.
į Lietuvių Labdarystės Dr- 
jos atsibus 2 d. sausio 1918 
metų Lietuvių svetainėje, 
prasidės 7:30 vai. vakare. 
Malonėkite visi nariai atsi
lankyti, nes yra daug svar
bių reikalų ir bus išduotas 
pilnas visų metų rapor
tas. v A. Kasima vičius, sek r.

i

šalta ir tamsu.
Negana, kad anglių nega

lima gauti ir prisieina šalti, 
dagi prie tos bėdos prisidė
jo ir kita. Sustreikavus' 
gatvių žiburių žiebikams, 
pereitą savaitę visas Dor- 
chester distriktas naktimis 
buvo paskendęs tamsoje. 
Kadangi tame distrikte gy
vena daugiausiai turtingų 
žmonių, tai šitoks padėji
mas jiems baisiai nepatinka 
ir jie spaudoje kelia didelį 
riksmą. Tik žinoma nekalti
na kapitalistų, kurie visą 
šalies gerovę naikina.

D. L. K. V YTAUTO BENO 
Muzikališka Mokykla.

Mokiname grajįt ant visokių ins; 
tumentų, kurie norite pasimokyti 
kreipkitės. - (48)

339 Broad*ay. So. Boston. .Mass. 
M. Grubbia. Direktorius.

Primieravimo ir kirpimo 
Mokykla.

(South Bono ton Desųrning ant Uut 
ting School.) Norinti išmokti gerai 
ir tinkamai padaryt petrina arba for
mų drapknai kreipkitės pas mane o 
aš išmokinsiu už maža atlyginimą. 
Sunkiausiose aplinkybėse galima tai 
išmokt. Taipgi duodu lekcijas per 
laiškus, arba (Korespondente School). 
Siųsdami laiškus įdėkit pačtos ženk
lelį dėl atsakymo. \ alandos vakarais 
nuo 7 iki 9. Norinti platesnių žinių, 
kreipkitės laišku arba ypatiškai šiuo 
adresu:

M. T. UŽEIK US,
391 E. 5-th Str„ So. Boston, Mass. 
. * >_____________________________ *

Didelis Balius ir Teatras!
Reugia Soc. Party Roxbury Latvių Skyrius

Naujų Metų dieną, 1 Sausio-January, 1918
Dudley Street Opera House

113 Dudley Street, Boston, Mass.
Bus vaidinama

•‘SIDABRO UŽDANGA’
Prasidės 4 vai. po piety ir trauksis iki 12 nakties.

VADOVAUJANČIAS ROLES LOŠ:
Sidabro Uždanga............................. A.Sioberg (profesionalė aktafka iš New York)
Kunigaikštis Normund.............................................. J. Sauleskaln, iš New Yorko
Geležinė Moteris.......................................  M.,feehwaldt
Karalius Targal ....................... . ............................................................ P. Rock
Ragana...................................................■-.............. .................................J.. E. Beitel

Visas personaias susideda iš 110 žmonių su profesionale baletą.
Naujos scenerijos ir kostiumai. Nepaprastos šviesos ir techaiški įstatymai. 

Tikietai po oO centij. Visus širdingai kviečia KOMITETAS.
— ------------- ■ ----- =

GYDUOLES NUO KOSULIO
Reikalaudamas gyduolių nuo kosulio, 
kiekvienas geidžia įgyti tik geras gy
duoles. Niekas nesuklys, kas pasirūpins 
gyduolių, išmėgintų laiku ir pasekmin- / 
gu. o žinomų vardu

Balsam 
for Lungs

/ į 
f

P. W. Koto, 
dziej iš Chester 
W. V*.. praneša 
mums rašydama^: 
-Patariu kiekvie
nam. kad pirktu 
tiktai Severos Gy
duoles. nes jos 
yra geros, o y- 
patingai Severos 
Balsamas P l a u- 
čiams. už kurį 
geresnio nėra. 
Mano vaikai tu
rėjo kosulį, mėgi
nome daugeli vi
sokiu gyduolių, 
bet perniek; kaip 
pirkome Severos 
Balsimo P 1 a u - 
ėiams. tai kosulys 
nustojo po kelių 
prštmimų.

(Severos Balsamas Plaučiams). Neužtenka aptiekoje rei
kalauti tiktai “ko nors 
pilną vardą reikalą 
vertas, nes apsaugoja/te 
Pastaraisiais 37 
d’ė pasekmingai kos 
kuriuose kosulys yra 
kosulys iš priežasties Jnfluenzos. uždegimo pleuros, trau- 
kučiuo jaučio krupo. 
Šita gyduolė yra^gei

L<< -

United Statės Rubber Company

jums apsauga.

|sita antspauda yra jums apsauga. 

ŽiurSk kad tavo kojos butų 
(J. S. Apsaugotos.

Tėmykit, kad "U. S. antspauda'* butų ant kiekvie
nos guminio avalo poros, kokią perkat. Kada ants
paudą rasi, gali būt tikras, kad avalas, kurį nupirkai 

suteiks tau pilną patogumą i/ stebėtinai ilgai laikys 
nešiojant Sutaupini pinigų' juos avėdamas

U. S. Robo Apautuvai 
eikalauj ančiai dvigubo vaikščio- 

talio kirpimo kiekvienai laukinio dar
yk ant U. S. antspaudos. Tas yra

;unkiai-iarnystei

Eįmo, pora s 
j rūsiai, le

t

DIVIDENTUS

J. BERŽELIONIS & CO.
1 Haymarket Sq. kampas Croaa SI 
arba 28 Chandler St. netoli Castle Sq., 

BOSTON, MASS.

(Rovusi Mattapan Deposit & Trust Co.)
Brwdw»y, S*. Boston, Nu

KAPITALIS .................................. $200,0004
Perteklius ir neišdalintas pelnas 55,600.1

JOSEPH A. MAYNAIU—PREZIDENTAS

Geriausis Kriaučius Bastant.
■ Jeigu norite tinkamas ir atsakan
čias drapanas, tai užsisakykite pas 
lietuvius kriaučius:

I i

Už padėtus musų Rankoje pinigoa nuo 
5 Lapkričio, šių mėty, bus mokama po

į

..3 » •

i

2 procento
už padėtus Taupinimo skyriuje. 

Pinigus į Banką galite prisiųst ir pei- laišką*
Telephooe: Back Bay 4200

DAKTARAS

Fr. Matulaitis
GYDO VISOKIAS LIGAS 

PRITAIKO AKINIUS.
Valandos:

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

419 BOYLSTON STR.
Saite 419. 420 ir 421, 

Netoli didžiojo miesto knygyno,
BOSTON, MA8&

šalčio". Papratimas pasakyti 
^gyduolės yra labai pagyrimo 
Imitacijų ir padirbtų gyduolių, 
veros Balsamas Plaučiams gy- 

peršalima. taipgi sirguliavimus. 
iausiu apsireiškimu, pavyzdžiui,

. užkimimo arba uždegimo dusaunios. 
gera kaip vaikams, taip ir suaugusiems.

KaiMlSe ir *0 centų -riaur aptiekese
Severo* šeimyn>5<os Gyduolės parduodamos 

visur aptieko~e Vi-uomet reikalaukite “Se
vero*” ir pa-skykit pilnų gyduolės vardų. 
Jeigu arti negalima gauti, tai ižsisakius. iš
siųs tiesiog

W. F. SEVERĄ CO. 
Cedar Rapida, lowa I »

s

KALĖDŲ

Jeigu dar nepirkai mergi
nai arba vaikinui

DAKTARAS

Ia.l. kapočius!
H LIETUVY S DENT1STAS. jj) 

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dienų.Pinigus pasiunčiu į Lietuvą ir Vokietiją.
Per mano tarpininkystę galėsite pngelbėti

Badu mirštantiems jūsų broliams Lietuvoje ir tremtiniams Vokietijoj.
PASARGA: Pagal įstatus galima siųsti tiktai per vieną įstaigą bėgyje vieno mėnesio sekančiai: karės trem

tiniams ne daugiau kaip po 8125. šeimynoms 3125. pavienėms ypatoms 375 ir nepilnamečiams 825.
DIDŽIAUSIS LIETUVIŠKAS BANKAS

JUOZO KAWALIAUSKO
111 Salėm Street, t®1- RJchmond 340 Boston, Mass.

Pinigas Rusijos pirkite, nes 
tik dabar kursas žemas

Pagal žemiausį dienos kursą galite pasipirkti tiktai pas

BANKIERTŲ JUOZĄ KAWALIAUSKĄ

Nuo 2 iki 9 vak.
NEDALIOMIS 

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

SO. BOSTON, MASS.

Magdalietė vėl Bostono lie
tuvių scenoje.

Subatos vakare (gruo
džio 22 d.) Dudley Opera 
House teatre buvo LSS. 60' 
kuopos surengtas teatras.1 
Tos pačios kuopos artistai' 
vaidino 5 kių aktų dramą 
Marija Magdalietė.

Atvaidinta gerai. Yar , 
giai kokia nors Amerikos' 
lietuvių kolonija savo artis
tais susilygins su Bostonu.' 
P-lė Ona Žvingiliutė Magda-1 
lietės rolėj pilnai tiko, kaip 
lygiai Flavijaus rolėj F. Ra
manauskas.

Publikos buvo pilnutėlis 
teatras ir vakaras netik pa
darė geriausius Įspūdžius 
publikoje, bet ir rengėjams 
davė gražaus pelno.

»OWOOOOC<OOOOIOOOOOIŪ>MMJMOOOOOKFZ 

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, SavininkasB 

18 Breadvav, Si Bestu 
Galite reikalauti ir per laiš

kus, o mes per ekspresų gyduo
les atsiųsime.

tad pirmiau negu pirksi, už
eik pas manę pasiklaust ko
kią dovaną kam geriausiai j 
tinka; aš Jums pasakysiu. 
Jeigu negali ateit tad para
šyk, įdėdamas už 3c. krasos 
ženkleli aš patarsiu dovanai.

K. Sidlaus;
Aptiekorfas

226 BROADWAY,




