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Krcipiantics su kokiais nors rei
kalais, taip adresuokite: 

"Keleivis,” S. Boston, Mass.

“KELEIVIS 
lithuanian weekly 

PaMbhcd by J. G. Gečaite te < 
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Represents over 4,000 Lithuaai 
in the City of Boston, 50,0M 
New England and about 500 

in the United Statės.
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Advertirtng rate* on tpplicaf

All eonununieatfoni khould 
addressed to: 
Keleivis,” S. Boston, M

.. f----- rtuose šitas klausimas bus ri- 
negiii būt jokios kariume- 
nės, flš-kyrus tik vietos žmo
nių /milicija. Visa valdžia 
tuo^‘ Kraštuose turi būt per 
tą laiką vietos žmonių atsto
vų rankose, ir tie atstovai 
turi Imt išrinkti demokrati
niu; būdu.

"Užimtų kraštų paliuosa- 
vimui ir armijų demobiliza
vimui laiką turi nustatyti 
sįecialė karininkų komisi- • u ja.

Vokiečių pasiūlymas.
Vokiečiai tuomet pasiūlė 

pirmutiniam ruošiamos tai
kos straipsniui šitokią for
mą:

"Pirma—Rusi ja ir Vokie
tija turi apreikšti, jog ka
rės stovis tarp jų pasibaigė. 
Abidvi šalis- apsiima tarp 
savęs gyventi ateityje suti
kime ir draugiškai ant pil
nos abipusystės išlygų. Kaip 
tik taika bus padaryta ir ru
su armija paleista, Vokieti
ja tuojaus pasitrauks iš da
bartinių savo pozicijų užim
tose Rusijos žemėse, jeigu 
straipsnis No. 2 nepadarys 
į tai kitokios įtekmės.

"Antra—Rusijos valdžia, 
pripažindama sulyg savo 
principo visoms tautoms be 
skirtumo teisę pačioms 
spiesti savo likimą, neišski
riant net ir visiško atskiri- 
mo, apsiima pripažinti žmo- 

inių nutarimą, išreiškiantį jų 
reikalavimą pilnos nepri- 
gulmyl)ės ir atsiskirimo nuo 
rusų valstybės Lenkijai, Lie
tuvai ir Kurliandijai, kaip 
lygiai dalims Estonijos ir 

11. ironijos.
"Rusų vyriausybė pripažį

sta. kad tokie apsireiškimai 
prie dabartinių aplinkybių 
turi būt skaitomi žmonių no
ro išreiškimu ir sutinka da- 
rvti iš to išvedimus. Gi kas 
i ink tų kraštų, prie kurių 
taikomos augščiau minėtos 

(sutartis, tai evokacijos klau- 
■ simas nėra toks, kaip pasa
kyta straipsnyje No. 1; spe- 
ci.alė komisija turi apsvars
tyti ir nustatyti laiką, kaip 
lygiai ir kitas smulkmenas, 
su pritarimu ir užtvirtini
mu žmonių suvažiavimo be 
jokio kariumenės spaudimo, 
taip kaip rusai reikalauja." 

Austrijos delegacija pada 
re tokį pat pranešimą.

Rusų a (šaky mas.
Tuos pranešimus rusų de

legacija priėmė ir paaiškino 
savo poziciją sekančiai:

"Sulyg musų nuomonės, 
tikruoju žmonių valios išrei
škimu gali būt skaitomas tik 
tai toks apsireiškimas, kaip 
gyventojų laisvo balsavimo 
pasekmės kalbamuose kraš
tuose, kur visai nebus sveti
mos kariumenės. Todėl mes 
pa tariam ir norim prie to 
laikytis, kad šitas punktas 
butų suformuluotas aiškiai 
ir nedviprasmiai.

"Mes tečiaus nusileidžia- 
me tame, kad butų paskirta 
specialė komisija aptarimui 
techniškos pusės visuoti
niems balsavimams vykinti 

’Todd pakol tuose kraš- ir paskyrimui laiko evakua-

Iš UŽIMTU KRAŠTŲ AR
MIJOS TURI BŪT AT

ŠAUKTOS.
Lietuva ir kitos tautos tu

rės pačios nubalsuot, ko jos 
nori. Diplomatų nereikia.
Lietuvos Brastas, jier Ber

lyną ir Ijondoną.—Svarsty
dami žemės, belaisvių pa
liuosavimo ir pirklybos at
naujinimo klausimus, svar
biausiuose punktuose rusų 

‘ su centralinių yal- 
vais jau priėjo 

arties.
Padarius sutarties pama

tą. laikinas pasitarimas pa- 
- si laigė šiandien (28 gruo

džio). Nustatytas išlygas 
o’abar turės peržiūrėti abie
jų pusiu valdžios.

Sutarties išlygos.
Ačiū

prieita prie sutarties, kad 
šalįs turi atstatyti viena ki
tos sunaikintus kraštus ir 
palikti juos tokiais, kokiais 
jie buvo karei prasidedant.

Nutarta, kad tūli įstaty
mai, išleisti karės laiku, bu
tų tuojaus panaikinti, o žmo- 
nėms,kurie nuo tų įstatymų 
nukentėjo, sugrąžinta pir
mutinės jų teisės arba už- 
skriaudą atlyginta.

Smulkiai apkalbėta taisy
kles dėl atlyginimo karės lė-: 
šų ir nuostolių.

arties išlygos, 
taikos santykiams

Padaryta 
taipgi nutarimas dėl atly- 

” i žmonėmsginimo nuostolių 
už karės lauko.

Principe taipgi susitaiky
ta kaslink paliuosavimo ir 
sugrąžinimo namo karės be 
laisvių ir internuotų civiliu 
žmonių, o taipgi dėl sugrą
žinimo užgriebtų pirklybos 
laivų.

Sutartis apima greitą a* 
naujininią diplomatinių ir 
konsulinių santikių. Ji rei
kalauja, kad ekonominė ka
rė tuojaus butų sustabdyta, 
kad tuojaus butų pradėta 
pirklvba ir organizuotas rei
kmenų mainas.

Padaryta tikra sutartis, 
ant kurios pamatų turės būt 
tvirtai pastatyti ekonomi
niai santikiai.

Rusų pasiūlymas.
Delei užimtų kraštų klau

simo rusai padarė šitokį pa 
siūlymą:

” Pasi re i imdama abiejų 
priešingų pusių paskelbta 
deklaracija, kad jos neda
rys jokių kariškų pienu ir 
pageidauja greitos taikos be 
užgriebimo žemių, Rusija 
atšauks savo kariumenė iš 
užimtų kraštų Austrijoj. 
Vengrijoj. Turkijoj ir Persi
joj. o centralės vaistytas at
šauks savo iš I/enkijos.

”Sulvg Rusijos valdžios 
• principo, kuri paskelbė vi

soms tautoms teisę nuspręs
ti savo tikimą, neišskiriant 
net ir atsiskyrimo, visų šitų 
kraštų gyventojams turi būt 
duota proga, kad jie patįs 
galėtų išrišti klausimą visai 
laisvai, ar jiems geriau bu
tų su viena ar kita valstybe 
susivienijus, ar susiorgani
zavus savas nenrigulmingas 
valstybes.

j

je klausimų atstovaujamų’ 
valstybių nuomonės da ne
sutinka, tai kituose dalykuo
se pažiūros yra taip arti
mos, kad jos duoda vilties, 
jog kituose punktuose taip
gi galima bus prieiti prie su
tarties.”

Žinia iš Petrogrado perei
tą katvergą sakė, jog tai
kos dervinis likos pertrauk
tos ant 10 dienų, kad davus 
sąjungininkams laiko pasi
sakyti, ar jie nori jose daly
vauti, ar ne. Tečiaus tą pa
čią dieną žinia iš IJetuvos 
Prasto sakė, kad derybos 
eina toliau. Matomai, |>er 
tą laiką vedami nefonna- 

pasikalbėjimai.liai

TAIKOS IŠKILMĖS 
PETROGRADE.

Iš Petrogrado pranešama, 
kad pereitoj nedėlioj mieste 
buvo didelės iškilmės dėl tai
kos tarybų. Minios šaukė: 
"Šalin imperializmas!” "I^ai 
gyvuoja Trečioji Tarptauti- 
tinė.”

KALTINA AMERIKONUS 
Už RĖMIMĄ KALEDINO. 
Pulk. Kolpačnikov persekio
jo Trockį Amerikoj, dabar 

Trockis uždarė jį belan- 
gėn Rusijoj.

Londono laikraščiui "Mor- 
ning Post” iš Petrogrado 
pranešama, kad bolševikų 
laikraščiai vis dar spausdi
na reveliacijų apie mena
mąjį amerikonų suokalbį 
remti Kalediną. Tečiaus jei 
tikėti Amerikos ambasado
riui Francis, sako šita žinia, 
tai pulkininkas Kolpačnikov 
niekad nėra reikalavęs iš 
Amerikos ambasados pinigų 
bent kokiems reikalams, 
nors būdamas surištas su 
Roudoiiuoju Kryžium jis tu
rėjo pilną teisę reikalui e- 
sant pinigų reikalauti.

Anot to korespondento, 
Trockio kaltinimai išstatyti 
priešais Kolpačnikovą ir ki
tus Amerikos atstovus nesą 
nieku pamatuoti.

Ko responde n tas pri du r i a. 
kad kuomet Trockis važia
vo iš Amerikos Rusijon ir 
buvo Halifaxe sulaikytas, 
tai pulkinikas Kolpačniko- 
vas padėjo Halifaxo valdi
ninkams Trockį tardyt. To
dėl korespondentas mano, 
kad Trockis turėdamas as
menišką piktumą Kolpačni- 
kovui dabar atsimoka.

Pulk i n i n k«s K oi pačn i ko
vas sėdįs dabar tamsiam Pe
trogrado kalėjime ir Ameri
kos valdininkai negali prie 
jo prieiti.

16,712 ANGLŲ PAIMTA 
NELAISVĖN.

Sulyg oficialiu Anglijos 
valdžios pranešimo, dabar 
yra 46,712 anglų kareivių ir 
oficierių paimta nelaisvėn.

Vokietijoj anglų belaisvių 
yra J ,863 oficierių ir 41,836 
kareivių.

Turkijoj 340 oficierių 
1,949 kareivių.

Bulgarijoj 42 oficierių 
586 kareiviai.

Austrijoj 12 oficierių 
74 kareiviai.

ir

ir

TEUTONŲ ATSAKYMAS 
LINKSMAI PRIIMTAS 

PETROGRADE.
Bolševikų pozicija stiprėja.

Iš Petrogrado pranešama, 
kad centralių valstybių atsa
kymas į bolševikų pasiūly
mus ir rusų delegacijos pra
nešimas padarė tenai gerą 
įspūdį.

"Dien" rašo, kad tai reiš
kia aiškų ir griežtą vokiečių 
atsisakymą nuo prijungimo 
užimtų karėj žemių, o jų su
tikimas sugrąžinti žmonėms 
neprigulmybę yra tiesiog 
kulminacijos laipsnis pasau
liu karėj. Norisi tikėti, sa
ko tas laikraštis, kad karei 
likos užduotas jau mirtinas 
smūgis.

Kiek teutonų deklaracija 
sustiprins bolševikams ran
kas. da negalima pasakyti, 
bet kad priėmimas social-re- 
voliucionierių į komisionie
rių tarybą sustiprino jų po
zicija. tai aišku.

2. 1918. as reęuired by the Act of 2, 1918, as reąuired by the Act oi
Octvber 6, 1917. j October 6. 1917.

RUMUNIJOJ REVOLIU
CIJA?

Karalius atsisakęs nuo sosto.
Eina tvirti paskalai, kad 

Rumunijos karalius Ferdi
nandas atsisakė jau nuo sos
to, palikdamas jį įpėdiniui 
kunigaikščiui Karoliui.

Apie sumišimus Rumuni
joj atėjo žinių užpereitą pa- 
nedėlį iš Petrogrado. Buvo 
sakoma, kad bolševikų vy
riausybė sužinojo, jog prieš 
Ferdinandą padalyta suo
kalbis ir Rumunijoj kilo re
voliucija. Kitos žinios irgi 
liudija, kati Rumunijoj pra
sidėjo politiškas krizis. Iš 
pačios gi Rumunijos žinių 
jau neateina nuo to laiko, 
kaip rumunų armija per
traukė karę. Buvo sakoma, 
kad bolševikai ir vokiečiai 
varo tarp Rumunijos karei
vių agitaciją.

VALDŽIA PAĖMĖ GELE
ŽINKELIUS I SAVO 

KONTROLĘ.
Gruodžio 26 d. preziden

tas VVilsonas paskelbė, kad 
28 gruodžio valdžia paima 
savo kontrolėn visus šalies 
geležinkelius.

Finansų ministeris Wil- 
liam McAdoo skiriamas vy
riausiu geležinkelių direkto
rium, nors pinigyno gaspa- 
dorium jis bus ir ant toliaus.

Į valdžios kontrolę perei
na visos geležinkelių siste
mos ir visos jų garlaivių lini
jos ir bus valdomos vieno di
rektoriaus kaipo viena siste
ma.

Savo pranešime preziden-I

ĮSIKŪRĖ UKRAINOS 
DARBININKŲ IR KA

REIVIŲ TARYBA.
Liaudies komisionierių. 

Taryba Petrograde išleido' 
pranešimą, kad ji remia Uk
rainos Darbininkų ir Karei-'

Vokiečiu išlygomis rasai vįų Tarvbą kai)x> tikrą liau- 
yra stačiai nustebinti. Ne- dies spėka ir tikrą to krašto 
daug kas svajojo, kad toks valdžią, kuri likos įkurta 
dalykas galėtu atsitikti. Jei- priešais taip vadinamą Uk-
gu dabar bolševikai sušauks 
ia Steigiamąjį Suvažiavi- 
ną—o nėra jokios abejonės, 
kad jie taip padarys—tai vi- 
•a Rusija stovės su jais kaip 
vienas vyras.

TROCKIS PADUOS SĄ
JUNGININKAMS TAI

KOS NOTĄ.
Associated Press kores

pondentas iš Petrogrado 
praneša, kad Leonas Troc
kis, užsienio bolševikų mi- 
risteris. ketino paduoti pe
reitoj nedėlioj taikos notą 
sąjungininkams. Ta pati ži
nia sako, buk vokiečių ka
riškas pasiuntinis ir jų tai
kos delegacijos narys, ba- 
onas admirolas Keyser- 

lingk, pasakęs taip:
"Vokiečiai visai atvirai 

pageidauja garbingos tai
kos. Bet Rusi jos sąjungi
ninkų dabartinė pozicija 
matomai trukdo taiką. San
tykiai tarp Rusijos ir Vokie
tijos dabar draugiški. Da
bar Vokietija nori išgrsti, 
kokie yra sąjungininkų ka
rės tikslai.”

rainos Radą.
Petrogrado vyriausybė 

prižada naujai ukrainiečių 
valdžiai paramą visuose jos 
darbuose, kaip antai atida
vimas darbininkų klesai že
mės, fabrikų, dirbtuvių ir 
bankų.

gresas susirinks, jis tuojaus 
rekomenduosiąs padaryti į- 

i statymą, kuris gvarantuotų 
j visiems geležinkelių savi- 
ininkams tų patį pelną, kokį 
jie gaudavo per tris pasta- 
įruosius metus iki 30 birže
lio, 1917.

Geležinkelių ekspertai ap
skaito, kad tas kaštuos val
džiai sekančiais metais apie 
$100,000,000.

Tiesioginis geležinkelių 
valdymas tečiaus pasiliks 

! senųjų valdininkų rankose, 
tik karinė komisija, direkto
riui McAdoo vadovaujant, 
davinės nurodymus.

Šitas prezidento žygis ap
ima iš viso 264,378 mylias 
geležinkelių, į kuriuos yra 
įdėta $21,127,959,078 pinigų.

GAUNA DIDEL 
MOKESTI.

Spaudoj paskelbta, 
Mt Carmel, Pa., kieto 
lies distrikte anglis 
gauna bene didžiausi 
kestį; kai kurie į ^dvi 
ti uždirba po loO d 
Paprasti darbininkai, 
gaudavo čia nuo 18 
dolerių, dabar gauna i 
iki 40 dol. į dvi sąvait
t

GAISRAS KASYKI 
SUSTABDĖ DARI 

i Susųuehanna Coal C 
' syklose, Kulpmont, Pa 
linkėj, kilo gaisras 
pėdų gilumoje, deltc 
angliakasių pasiliko h 

i bo. Bandymas leirti 
syklon, kad gaisrą g 
pasiliko be pasekmių 
durnai tuojaus troškin 
sykla kasdien duodavę 
tonų anglies. Anglis 
dega ir nuostolis didel

l Iš Londono 
kad

AMER1KOS KARE 
TURI VAŽIUO1 
ANTRA KLESA 

pram
Amerikos karin 

riausybė tenai uždrai 
vo kareiviams važinei 
ma klesa, kuria važ 
oficieriai.

BESARABIJA APSISKEL
BĖ RESPUBLIKA.

Iš Petrogrado pranešama, 
kad Besarabija apsiskelbė 
respublika, kuri bus dalimi 
jungtinės Rusijos respubli
kos.

Besarabijos gubernija yra 
i pietvakarių Rusijoj, palei 
i Rumunijos sieną. Gyvento
jų Besarabijoj yra apie 

i 2,000,000 ir veik puse jų yra 
'rumunai. Kišinevas yra 
Besarabijos vvriausis mies
tas. Nauja respublika turi 
apie 18,000 keturkampių 
mylių žemės.

I AMERIKOS KONSULJ 
METĖ BOMBĄ.

Washingtone gauta žinių, 
kad Odesos mieste, Rusijoj, 
i generalį Amerikos konsu- 
iį Ray buvo mesta bomba. 
Žinios sako, kad užpuoli
mas buvo padarytas 18 die
ną gruodžio, 1 vai ryto, kuo
met konsulis buvo lauke. 
Kokios buvo pasekmės, ne
sakoma. Manoma, kad už
puolimą padarė anarchistai.

BOLŠEVIKAI GAUNA 
PASPORTUS J ANGLIJĄ.

Anglijos ambasada Petro
grade išleido pranešimą, kad 
su bolševikų vyriausybe pa
daryta iau sulartis i r jų pa- 
siuntiniams bus jau duoda
mi pašertai į Angliją, te- 
čiaus su ta išlyga, kad atlikę 
savo pasiuntinystės reika
lus jie tuojaus grįžtų atgal.

KONFISKAVO RUSO- 
BELGŲ KO. FABRIKAS.

Žinios iš Petrogrado sako, 
kad Liaudies Komisionierių 
Taryba įsakė konfiskuoti vi
sas Russo-Belgų kompani
jos fabrikas ir turtus, nes 
18 gruodžio šita kompanija 
pasisakė esanti arti likvida-

NEJLEIDžIA RUSIJON 
AMERIKOS PASIUN

TIMO.
Rusija neįsileidžia diplo

matiško Amerikos pasiunti
nio. kuris važiavo Petrogra- 
dan, nes pasirodė, kad jis 
nedavė savo paspartp paliu
dyt bolševikų ministeriui 
Borovskiui Stokholme. Tai 
esąs pirmutinis toks atsiti
kimas, kad tikrojo pasiunti
nio pasportas nėra paguodo- 
jamas.

Manoma, kad tuo 
bolševikai nori 
spaudimą ir priversti 
valstybes pripažinti 
pasiuntinius.

800 MECHANIKŲ NE
TEKO DARBO.

Madison, III., plieno lie
jykla paleido 800 mechani
kų, nes likos panaikintas 
rusų valdžios kontraktas 
ant 6.500 plieno kary, kurie 
buvo užsakyti rusų armijai. 
Rusija dabar nekariauja, tai 
ir tų karų jai nereikia.

ir'cijos ir atsisakė pasiduoti 
darbininkų kontrolei.

budu 
padaryti 

kitas 
jųjų

RUSI-UŽMUŠĖ BUVUSI
JOS PREMJERĄ.

kad Užkaukazėj, Soči dvare 
kad Užkaukazėj. Sočidvare 
likos nužudytas su savo pa
čia ir švogeriu buvęs Rusi
jos ministerių pirmininkas 
Garemvkinas. Manoma, 
kad juos užmušė plėšikai.

AUSTRALIJOS KAREI
VIAI PRIEŠ KONS- 

KRIPCIJĄ.
Vancouvero laikraštis 

"Vancotiver World" gavo iš 
Svdney žinių, kad priešin
gai visiems pranašavimams, 
Australijos kareiviai karės 
laukuose balsavo prieš kon- 
skripciją. Galutinas balsų 
suskaitymas parodęs, kad 
Konskripcija atmesta 180,- 
000 balsų didžiuma.

NUTEISTI 25 ME1 
KALĖJLMAN, 

Milvvaukee, Wis. t 
Backus nuteisė 11 iti 
metams kalėjiman už 
limą riaušių Bay Vie 
stelyj. Apeliacijai 
ti nuteistiesiam teis< 
ta.
LEIDoUlRBTI KA 
KAMS PER ŠVEN’ 

Kardinolas Gibboni 
katalikams angliak 
dirbti kasyklose per ( 
ir Naujų Metų švente 
tum be jo leidimo an 
šiai negalėtų dibrti.

VEZUVIJUS ŠIAI 
Iš Romos pranešan 

29 gruodžio prasidėję 
kus Vezuvijaus iš; 
mas.

Vezuvijum vadinąs 
lis vulkanas (ugna 
netoli Neapolio, Itali,
DIDELIS ŽEMĖS D 

JIMAS GUATEMJ 
Pereitoj sąvaitėj 

maloj. pietų Amerikc 
smarkus žemės d r et 
Guatemalos miestas ' 
sas sunaikintas. T 
čiai žmonių liko be p 
ir apie 1,000 žuvo ki 
toj. _____|

Iš Londono pnB 
kad Anglijoj įvedąs 
siems vyrams vienod 
panos, kurios bus d 
oo valdžios kontrole 
įuos po $12 už siutą, 
sirodvs vasario n.ė.t

Petrogrado "Den" 
sa. kad važiuojant ii 
kavkazo į Hkaterino 
riškon kazokų kon 

' jon. likos užmuštas
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VOKIETIJOJ AREŠTUO
TA 300 SOCIALISTŲ?
Londonas sakosi gavęs iš 

Zuricho žinių, kad Kalėdų 
išvakariuose kariška vokie
čiu valdžia areštavo 300 vo-Į vadas Karaulov su s< 
kiečių mažumos socialistų, liu.
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v

D APŽVALGA D
i

KAIP KUN. BUČYS 
SUMUŠA "MOKSLĄ.” 
Tūlas "uolus klausyto

jas” rašo Drauge” apie 
prof. Bučio "konferencijos," 
kurias jis laiko dabar C'hi- 
eagos bažnyčiose. Girdi:

''Antrojoje konferencijoje 
pero, kalbėtojas aiškino, iš kur 
gyvybe atsirado pasaulyje. Gy
vybei reikalingos tam tikros 
sąlygos: reikia kad nebūtų per
daug šalta, nei perdaug karš
ta. O žinia, jog žemė buvo net 
skysta nuo karščio, kad .jokiu 
budu nei viena žolelė, nei viena 
kirmėlaitė gyventi negalėjo.”
Kaip matot, kun. Bučys 

pripažįsta, kad gyvybei at
sirasti reikalingos tam tik
ros sąlygos. Tai jau "be
dieviškas” mokslas. Jis pa
rodo, kad gyvybė ne Dievo, 
bet tam tikrų sąlygų pada
ras. Nes kur tų sąlygų nė
ra, tenai nėra ir gyvybės. 
Jeigu gyvybė butų sutverta 
Dievo, tai ji be abejonės bu
tų ne ant vienos tik žemės, 
bet ir ant kitų planetų. Da- 
bargi, kiek yra žinoma, iš 
visų planetų saulinėj siste
moj apgyventa yra tik viena 
žemė (apie Marsą abejoja
ma). Bet panaikinkit ant 
žemės tas svlygas, kurios 
palaiko gyvybę, o bematant 
ji ir čionai išnyks. Reiškia, 
gyvybė priguli ne nuo Die
vo, bet nuo tam tikrų apys- 
tovų.

Toliaus kunigas Bučy 
pripažįsta ir tai, kad savo 
laiku "žemė buvo skysta nuo 
karščio.” Tai ir vėl ne teo
logiška pasaulžvalga, nes ji 
atmeta 
nimą, kad Dievas 
žemę ant syk tokia, 
ji yra šiandien, 
nas ant jos jau 
džiai, gyveno 
žmogus.

Žinoma, kun. 
"konferencijose” 
Jis taipgi nesako ir to, kad 
gyvybė ant žemės atsirado 
tam tikroms sąlygoms susi
dėjus. Jis sako, kad visa tai 
padarė Dievas.

Kitaip jis ir negali daryt. 
Jis negali užginčyt, kad gy
vybei reikalingos tam tik
ros sąlygos. Jis taip pat ne
gali užginčyt ir to, kad per 
milionus metų žemė buvo 
degančiam stovyje. Jeigu 
jis taip padarytų, tai ir ma
ži vaikai jį išjuoktų. Taigi 
noroms nenoroms jis turi 
pripažinti tai, ką mokslas 
yra prirodęs ir kas visiems 
jau yra žinoma.

Tečiaus kaipo kunigas, jis 
negali atmesti ir biblijos.

Ir ve, kuomet jis pradeda 
aiškint, kad žemę ir žmo
gų sutvėrė Dievas, ir apsi
sukęs vėl turi pripažinti, 
kad visa tai yra tam tikrų 
sąlygų pasekmė, jis sumuša 
savo teologiškąjį "mokslą." 

Ar ne tragingas "profe
soriaus” Bučio padėjimas?

i

s

"šventraščio” aiški- 
sutvėrė 

kokia 
Į šešias die- 
augo me- 
gyvunai ir

Bučys savo 
to nesako.

"Kadangi vedimas tokių by
lų reikalauja daug išlaidų, tai 
pirmiausia tuo dalyku męs tu
rime ir pasirūpinti.

"Tame dalyke, apkaltinime 
centro draugu. LSS. Pildanty
sis Kom. nutarė Įsteigti LSS. 
Apsigynimo Fondą ir paskyrė, 
kad to Fondo komitetas butų 
po globa LSS. 19 kp., Brook
lyn, N. Y., iš jos jis susidėtų 
ir visos aukos butų kontroliuo
jamos.

”L. S. S. 19 kp. išrinko Ap
sigynimo Fondo kasierium drg. 
1, Matiošaiti (398 So. 1-st st., 
Brooklyn. N. Y.) c finansų 
sekretorium J. Jakimavičių. 
455 Grand st.. Brooklyn, N. Y

"Kasierius yra po kaucija ir 
aukas malonėkite siųsti ant 
drg. Jakimavičiaus vardo, o 
pati čeki ar money orderi iš
rašykite ant I. Matiošaičio var
do."
Toliau atsišaukimas aiš

kina, kad šitas fondas bus 
vien tik Sąjungos gynimo 
fondu, ir baigiasi tokiu pa
raginimu :

"Todėl, draugai, subruskite 
veikti! Aukaukite kiek kurie 
galite, nes nuo to priklauso 
musų likimas. Taippat ragin
kite ir kitus aukauti, nes musų 
gyvenimas pavojuje. Visi dirb
kime. kiek galime, kad apgynus 
savo legaiiškas teises.”

Po atsišaukimu pasirašo 
LSS. 19-tos kuopos komite
tas:

turės sustoti, progre- 
įsas bus nebegalimas ir ka
pitalizmas turės pulti.

Pataria m kiekvienam
skaitytojui perskaityt "Evo
liuciją ir Revoliuciją” iki pa
baigai. Ypač turėtų gerai 
šitą veikalą pastudijuoti tie, 
kurie vadina save "tarptau
tiniais socialistais" ir smar
kiai kovoja prieš "oportuniz
mą.” Jie pamatys, kad net 
ir Marksas su Engelsu sa
ko, kad žmonės visuomet tu
ri taikytis prie savo gyveni
mo sąlygų.- Netik žmonės, 
bet ir draugijos tvarka turi 
būt pritaikyta prie aplinky
bių. Kaip tik aplinkybės 
persimaino ir senoji tvarka 
prie jų nebetinka, tuojaus 
Įvyksta revoliucija ir senoji 
tvarka griūva.

UKR m, TAI NAUJA RUSIJOS PAJ1EGA

Org. A. Staniškis,
Kas. 1. Matiošaitis, 
Fin. Seker. J. Urbonas.

KAS MĖNUO SIUNČIA 
PO 825,000 PETRO- 

GRADAN.
"Tėvynė” perspausdino iš 

"Keleivio” p. Bulotos tele
gramą ir paminėjus "Kelei
vio” prierašą, kad Centralis 
Komitetas nesiunčia iš A- 
merikos pinigu, sako:

"Tas ne tiesa.—jau atkarto 
tinai garsinama, kad Raudona
sis Kryžius siunčia i Petrogra
de. per ambasadorių Francis po 
325.000 kas mėnuo. Tečiaus to
ki Suma nėra užtektina, žinant, 
jog Rusijoje yra suvirs 300 
tūkstančių lietuvių, reikalau
jančių pašalpos.”
"Tėvynė” mano, kad da

bar, kuomet iš Europos atei
na tokie reikalavimai pašal
pos, amerikiečių fondai tu
rėtų padaryt suvažiavimą 
"aptarimui būdų aukoms 
rinkti ir pagreitinimui iš
siųsti visas aukas, kurios 
jau yra surinktos."

i

ATSIŠAUKIMAS J SĄ- 
JUNGIEčIUS.

Brooklyno LSS. 19 kuopa 
prisiuntė mums atsišauki
mą, prašydama, kad mes pa
talpintume ji "Keleivio” 
skillįse visų Sąjungiečių ži
niai.

Atsišaukimas prasideda 
paraginimu aukauti Į LSS. 
apsigynimo fondą, nes Są
jungos organai sulaikyti, o 
areštuoti viršininkai laukia 
teismo, ir sako:

"Draugai ir draugės! Argi 
męs taip ir nuteisime rankas ir 
neginsime musų draugų. Ne, 
šimtą sykių ne! Musų organi
zacija yra legališka ir kaipo jos 
nariai ir šios šalies piliečiai, 
mes turime juos ginti; Męs 
turime paduoti jiems pagal
imos ranka! Niekas kitas jiems 
nepagalbės,'kaip tik męs. Tai 
musų šventa pareiga padaryti.

(tau, o motin...

Tau,|) motina, aštrus kalavijas 
Sužėlė širdį mirtinai.
Kuri nei "civilizuotos” žmonijos 
Mvliilą sūnų auginai.

Tau, į iri per ištisas ilgas naktis 
Be 'skundo vygę liūliavai, 
Svajoti, jog bus geresne ateitis 
Ir vilties dainą dainavai;

I
1

ITrue translation filed with the post- šalį? Šiandien lieka VIS 
Į maste r at Boston, Mass.. on Oeeember
2. 1918, as require<i by the Act of
October 6, 1917.

Bolševikai smerkia Ame
riką už persekiojimą Em- 
mos Goldman, Liudviko 
Kramaro ir Aleksandro! 
Berkmano; jie taipgi smer
kia Anglijos ir Prancūzijos • 
valdžias už jų kapitalistišką 
imperializmą, bet yra pla
čiam pasaulyje tauta, apie 
kurią Petrogrado vyriausy
bė kalba su pagarba ir dagi 
sušvelnintu tonu, šita tau
ta—tai ukrainiečiai, kitaip 
žinomi kaipo mažarusiai.

Ukrainiečiai pasisakė bol
ševikams norį išrišti Rusi
jos kivirčus taikos keliu, bet 
jeigu jie bus priversti muš
tis, tai mušis. Suminkštinti 
padėjimo sunkumu, bolševi
kai paliuosavo ukrainiečių 
delegatus iš Petrogrado ir 
nusiuntė Ukrainon savo at
stovą, kad susilaikyt su ma- 
ža rūsiais;

Kad bolševikai nenori su 
ukrainiečiais pyktis, tai aiš
ku jau ir iš to, kad jie per
mainė savo poziciją linkui 
Steigiamojo Suvažiavimo, 
kuris gali dar įvykti, kaip 
lygiai ir iš to, kad jie jau 
nesipurto nuo koalicijos su 
social-revoliucionieriais.

Kaip dabar pradeda rody
tis. tai ukrainiečių "arkliš
kas sensas” gali paimti dar 
viršų ant Petrogrado kraš
tutinumo. Petrogradas kal
tino Ukrainą reikalavime 
neprigulmybės, kas reikštų 
suskaldymą Rusijos valsty
bės. Bet dabar pasirodo vi
sai kas kita. Ukraina rei
kalauja sau tiktai vietinės 
autonomijos jungtinėj rusų 
respublikoj. Tai yra taip 

' kaip Amerikoj po revoliuci
jos Nevv Yorko valstija pa
reikalavo teisės pačiai tvar
kyti naminius savo reikalus, 
sudarant tuo pačiu laiku vi
sų 13 valstijų federaciją.

Ukraina, kas reiškia pa
kraštį arba rubežių, yra se
novės Lenku Karalijos dalis. 
Jos sąstatan įneina šios gu
bernijos: Poltavos, Kijevo 
Podoiiaus, Charkovo, Eka- 
terinoslavo ir Chersono. 
Kartu šitos gubernijos api
ma apie 127,000 keturkam
pių mylių plotą ir turi apie 
25,000‘000 gyventojų.

Ukraina, tai turtingiausi? 
kraštas visoj Europoj; turi 
didelius šaltinius aliejaus, 
geležies ir anglies. Ji yra 
taipgi pagarsėjus kaipo 
"juodžemio ruožas,” kuris 
savo javais maitina netik 
pačią Rusiją, bet ir Europą

Iš viso ukrainiečių pris- 
kaitoma į 40,000.000. liet jie 
yra padalyti tarp Austrijos 
ir Rusijos. Nors politiškai 
padalyti, tečiaus tautiniu ir 
kulturiniu žvilgsniu maža- 
rusiai yra bene drūčiausia 
suvienyta tauta.

Mažarusijos praeitis buvo 
gana audringa. Kuomet 
Amerikoj puritanai pradėjo 
apgyventi Naująją Angliją, 
mažarusiai tuomet buvo dar 
laukinė tauta, susidedanti 
daugiausia iš kozokų, kurie 
gyveno Dniepro paupy visai 
neprigulmingi. Priepuo- 
lamai jie pateko po Lenkų 
Karalija. Bet vėliau jie pa
kėlė revoliuciją ir su Rusi
jos pagalba nuo Lenkijos 
valdžios atsikratė. Pasi- 
liuosavę iš po lenkų, maža
rusiai susivienijo su rusais 
ir liko jų "ukraincais” (pa
kraštiniais) palei turkų ru
bežių.

Dabartinėj rusų revoliu
cijoj ukrainiečiai užima y- 
patingą poziciją. Jie prie
šingi bolševikų politikai. Te
čiaus jie nėra atžagareiviai, 
nėra revoliucijos priešai. Jie 
stovi už socialistišką res
publiką, kurion turėtų inei- 
ti visa Rusija, taigi ir pati 
Ukraina. Jie supranta, kad

i

GEVALT!
Gevalt .’ ratavokit!

kia "Draugas”, nes svetim
taučiai kunigai pradeda jau 
atiminėti bizni iš mūsiškių 
iegamasčių. Tik pasi klau
sykit, kokių bauginančių 
faktų "Draugo" redakto
riai sužinojo:

"Mes sužinome, kad Į Grand 
Rapids didžiulės ir grynai lie
tuviškos parapijos klebonus 
paskirtas kunigas vokietes 
Šmitas, be abejo nemokąs lie
tuviškai. ir kad vienu iš pirmų
jų jo žingsnių buvo užvedimas 
lietuvių bažnyčioje angių kal
boje misijų. .Mes neesame dar 
girdėję čia panašių atsitikimų 
ir pažymime ji kaipo pirmą ap 
sireiškimą didelio pavojaus, 
grosiančio mums nutautinimu 
šioje šalyje.”
Žinoma, čia netiek musų 

grašiagaudoms klerikalams 
lietuvių nutautinimas rupi, 
kiek rupi jų doleriai, kurie 
dabar bus renkami "ant 
Dievo garbės” jau i to vo
kiečio kišenių.

šau-

EVOLIUCIJA IR REVO
LIUCIJA.

Tokiu vardu šiame "Ke
leivio” numeryje pradedam 
spausdinti Marko Fisherio 
veikalą, kur aiškinama pa
matinė socializmo teorija. 
Tokios rūšies raštų iki šiol 
nebuvo netik musų kolboje, 

'bet ir anglų socialistai nie- 
iko panašaus da neturėjo. 
Autorius čia trumpais, bet 
aiškiais bruožais apibudina 
buvusias iki šiol draugijos 
sistemas ir parodo, kodėl 
kiekviena jų turėjo išnyk
ti, ir kodėl turės išnykti ka
pitalizmas.

Skaitydamas šitą veikalą 
skaitytojas pamatys, kad 
kiekviena draugijos siste
ma turėjo atlikti tam tikrą 
istorinę misiją, turėjo su
teikti draugijai ką nors nau
ja-

Kapitalizmas taip pat tu
ri istorinę pasiuntinystę. 
Jisai organizuoja išdirbys
tę, tobulina mašinas, taip 
kad prie tavorų gaminimo 
reikėtų kuomažiausia žmo
gaus darbo ir spėkų.

Bet kada jisai išsiplėtos 
visose pasaulio šalise, kada 
tavorų jau nebus kur par
duoti, tuomet išdirbystę

1

VISUOTINO SUVAŽIAVI
MO DELEI

Rochesterio Lietuvių Tary
bos atsiliepimas.

Rochesterio Lietuvių Ta
ryba, kuri 6 lapkričio savo 
rezoliucijoj buvo pasiūlijus 
šaukti ant Naujų Metų vi
suotiną Amerikos lietuvių 
Seimą, dabar praneša, kad 
tas Įvykint nebus galima, 
nes jau per trumpa laiko ir 
kitos kolonijos to sumany
mo neparėmė. Vien tik 
Lawrence'o, Mass., lietuviai 
pritarė rochesteriečių rezo
liucijai.

Gauta daug laiškų iš Įvai
rių kolonijų, kaip ve Det
roito. Clevelando, Philadel- 
phijos, Nevvarko, Bingham- 
tono ir kitų miestų, kad te
nai negali susivienyt lietu
vių srovės.

Taigi ir Rochesterio Ta
ryba pripažįsta, kad srovių 
vienybė nėra pagaidaujama, 
nes iš jos butų daugiau lie
tuvių judėjimui biėdies, ne
gu naudos. Antras daly
kas, tai srovių suvienyt ir 
negalima, taip kaip negali
ma suvienyt vandens su alie
jum, nes kiekviena srovė 
turi kitokius principus.

Rochesterio lietuviai 
reiškia norą, kad tarp 
srovių butų tik pakanta.

Seimo idėjos rochesterie- 
čiai tečiaus neišsižada. Lai
ką seimui skiria 23 birželio, 
1918 metų, o vietą Clevelan- 
de, Ohio.

Kitos kolonijos gali 
reikšti savo nuomonę.

.1. J. Žilis, pirm. 
K. .1. Semaška, rast.

Raštininko antrašas: K. 
J. Semaška. 82 Henry st.,

Rochester, N. Y.
Nuo Redakcijos:—šitas 

pranešimas originale buvo 
daug ilgesnis, bet jis buvo 
parašytas tokioj formoj, 

|kad reikėjo jį pusėtinai su- 
itrumpint, už ką, tikimės, 
autoriai nepyks, nes pamati
nę jų mintį paliekam.

iš- 
tų

iš-
i

i

ma- 
žiau ir mažiau neprigulmin- 
gos, kad jos vis daugiau ir 
daugiau turi prigulėti viena 
nuo kitos.

Dabartinėj Rusijos suiru
tėj Ukraina stovi už tvar
kos ir pastovumo principą.

Nesutikimai tarp ukrai- 
Iniečių Rados (tarybos) ir 
bolševikų vyriausybės Pet
rograde prasidėjo nuo lap
kričio mėnesio pradžios, 
kuomet boisevikai paėmė 
viršų.

Bolševikai reikalavo, kad 
Ukrainos Rada praleistų 
per Ukrainą jų kariumenę 
Kaledino maištui numalšin
ti. bet Rada su tuo nesutiko.

Nuo to laiko maksimalistų 
vyriausybė pradėjo kaltint 
ukrainiečius už 
zokų ir kadetų 
liucijos.

Iš Petrogrado 
pėtnvčią žinia, kad Kijeve 
ukrainiečiai nuginklavo bol
ševikų kareivius ir liepė va
žiuot jiems namo. Sulyg ži 
nių, gautų Londone 17 gruo
džio, Odesoj bolševikų ka
riumenė užpuolė arsenalą, 
kur buvo susirinkus Ukrai
nos Rada.

Tuoj buvo pašaukta uk
rainiečių kariumenė ir įvy
ko gatvėse mušis, kuriame 
maksimalistai likos apgalė
ti. Ta pati žinia sakė, kad 
didžiuma Juodųjų jūrių lai
vyno irgi perėjo ukrainie
čių pusėn.

Iš Kijevo pranešama, kad 
nuginklavę bolševikų karei
vius, ukrainiečiai paėmė 72 
kanuolės. 350 kulkosvaidžių 
ir 5,000,000 patronų.

Kitos žinios sako, kad Ru
sijos valdžios komisionieriai 
pasiuntė Ukrainos Radai 
notą, kurioj jie pripažįsta 
Mažarusijai neprigulmybę, 
bet reikalauja, kad jos Ra
da paaiškintų savo poziciją 
linkui bolševikų vyriausy
bės. Ukraina paaiškinusi, 
kad ji nepripažįstanti liau
dies komisionierių visos Ru
sijos vyriausybe, nes Do
nas, Kaukazas, Sibiras ir ki
ti Rusijos kraštai turi jau 
javo valdžias.

Yra ir daugiau priežasčių, 
prisidėjusių prie šitų vaidų. 
Visų pirmiau liaudies komi
sionieriai atsisakė paskirti iš 
valstybės iždo pinigų Ukrai- 

: nos valdžios reikalams. Uk- 
1 raina tuomet atsisakė siųsti
■ šiaurės Rusijon grudų duo

nai. Tas pastatė šiaurinę
1 Rusiją bado pavojun, o juo 
’ labiau, kad gen. Dutovas.

Sibiro kazokų vadas, užė
mė čeliabinską, atkirsda-

■ mas tuo budu duoną siunčia- 
i mą iš rytų.
; Tuo tarpu gi Ukraina 
i pradėjo spausdinti savo 
• popierinius pinigus.

Generolas Verchovskis, 
t buvęs Kerenskio karės mi

nisteris. pasisiūlė Ukrainos 
i vyriausybės tarnystėm

Pastaruoju laiku buvo la- 
i bai daug žinių, kurios rodė, 
. kad neužilgo Rusijoj turi
■ prasidėti dideli mūšiai. Tarp 

kita ko buvo sakoma, kad
■ gen. Dutovas pribuvo su 

didelėmis kazokų spėkomis 
i Ufą. kur jis užgniaužė vi-

i sas bolševikų organizacijas 
ir dabar traukia ant Sama
ros ir Saratovo. Orenbur- 

s gas esąs kozokų apsuptas.
Ukrainiečių kariumenė

■ esanti sutraukta tarpe Ba- 
> chmačo ir Gomelio, kuomet

bolševikai koncentruoja sa
vo spėkas Minske. Maksi
malistų kareiviai, kurie ban
dė pasiekti Kijevą, lįkos su
laikyti kelionėje, nes išardy- 
pripažinti tai. ką mokslas 

Odesa esanti visa Rados 
, kontrolėj, prie kurios prisi

dėjęs ir Juodųjų jūrių lai
vynas. Podoliaus guberni
joj bolševikai užėmė Pros- 
kurovą. Sakoma, kad Sy- 
zraniaus Darbininkų ir Ka-

rėmimą ka- 
kontr-revo-

atėjo aną

i i
Tu, ku|i tikėjai, jogei rytojus 
Sunui Ižaugus pagerės, 
Nebaugius tavęs alkio_ pavojus 
Senatvė sūnūs apžiūrės:

Tu, kuri kentėjai skriaudas kasdieną 
Visu užkirsta apskritai,
Motinytes skausmą tik tu viena 

 

Pergyvenai ir supratai;

Tu turi įiąsti sūnų į karę.

t

kazok
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reivių Taryba nu 
įet 4 pulkus

Visos šitos 
tečiaus labai 
.ankiai viena 
rauja. Taip 
‘Times’ui” iš Odesos ijeiegra 
fuojam,?, kad tenai piėšia- 
na svaigalų krautuvės, gat
vėse šaudoma, turtai idegi- 
įami ir naikinami taip kaip 
Petrograde. Galų gale sa
koma, kad Darbininkų ir 
Kareivių Taryba susivieni
jo su ukrainiečių Rada ir 
paskyrė komitetą tvarkai 
Įvykinti.

Kainas .Jr.
R
I
I

nklavo ketbukas. Jis jį atidarė ir 
pamatė, kad tenai pridėta 

. "bumažkų”— 
kelios šimtinės, o kitos po 
20, po 10 dolerių. Maikas 
apsvarstė, kad neužsimoka 
jas tenai palikti, nes jas gali 
kas dar pavogti. Taigi jis 
visas jas ir iškabino.

Kada svečias iš ryto pabu
do, jis rado šalia lovos savo 
ĮKirtmanetą ant žemės, bet 
pinigų jau nebuvo. Jis kaip 
matai išsipagiriojo ir nubė
gęs žemyn pas tautišką sa- 
iiunininką pradėjo klausi
nėti. kur jo pinigai dingo. 
Saliunininkas pasiteisino, 
kad jis jo pinigų nesaugojo, 
todėl ir negali žinoti, kur jie 
dingo. Uizich tuomet susi- 
jieškojo policiją ir jai papa
sakojo savo bėdas. Policija 
tuojaus sužinojo, kad Mai
kas tą rytą buvo jau kaimy
no saliune ir išmainė tenai 
Š2o ir da dvi bilas po 20 do
lerių turėjo prie savęs. Tai
gi policija Maiką tuojaus 
surado ir uždarė į tamsią 
vietą. Iš pradžios jisai tei
sinosi. kad jis čia nieko ne
kaltas. Jis pereitą vasarą 
gerai dirbęs, taigi ir užsidir- 
bęs pinigų; jis pasakė poli
cijai turis pasidėjęs S100 pas 
■ešerį, kuri dabar davusi 
jam keliolika dolerių drapa
noms nusipirkti.

Jo sesuo yra ištekėjus už 
-o saliuninko, kur Uizich 
hivo apsistojęs. Atėjus į 
teisiną ji pasakė, kad jos 
brolis Malkas jai skolingas 
Jaugiau 8200 už burdą, kad 
js yra tikras "bomas.” visai 
no good“ žmogus. Kada jo 

sesuo pradėjo prieš jį taip 
AU(lyt- tai Maikui suskaudo 
sird: ir jis prisipažino pavo- 

Uzichui $1.040 iš kiše- 
niaus. bet kur jis juos pas- 
ėpė. atsisakė paaiškint.
, Ryla likos perkelta į aug- 
stesni teismą ir Maikas pas- 

j Matytas po .<300 kaucijos.
Kadangi niekas už jį tos 
Kaucijos neužstatė, tai Mal
kui prisiėjo pasilikti ant p^r 
įicijos bordo.” Uizich gi 

■ išvažiavo tilo tarpu į De Pue 
i sav° brolį, tikrai tikėda- 

Maikas pasakys 
, policijai, kur jis jo pinigus 
i pakavo jo.
Į v štai, nuneša policija 
Malkui vakarienės, ogi žiu- 

|n. ps jau pasikoręs. Jis, ma- 
i tomai, atsijU0Sg savo diržą, 
vieną jo prirj§0 prie 

(kablio, kitą užsinėrė ant 
(kaklo ir atsigulęs pasism.au- 
įge^nepali^^ žinios,
ikm jis pavogtus pinigus iki- 
*so. ,4iS|

Taip rax, ■■ 1(|C r)(. pue
yni mums pri- s'uote i* I)<. p n) vi 'nas 

skaitytoj * ■ ! iške
musu k n.esr)(„,(le j.,
kma ka.1 ah,„lu ti

Uii .m’ kaii’ a’’vo«ta:' 
• at-r,s. vra karšti (katalikai n- (H(] jį džj() 

'garbintjjai.

žinios 1 ateina labai dailių 

 

išblaškhos ir 
kitai rfriešta-
va Londono

Lietuvis katalikas

Pavogė $1,040 ir uždarytas 
kalėj ima n pasidarė 

sau galą.
Spring Valiey, III., prieš 

Kalėdas buvo toks atsitiki
mas. Tūlas James Uizich 
(lietuvis, pavardė matyt iš
kraipyta) atvažiavo iš Sali 
Lake‘C-ity, Utah. aplankyti 
javo broli, kuris dirba De 
Pue miestelyj, netoli Spring 
Valiey. Nepažinodamas 
miesto, jis ne tenai tečiaus 
austojo kur jam reikėjo. 
Vietoj važiuoti į De Pue. jis 
išlipo ant Dakota gatvės, 
Spring Valiey, tiesiog prie 
lietuviško saliuno, kur jis. 
žinoma, tuojaus užėjo išsi
gerti.

Apie svečią tuojaus susi
rinko būrys žmonių, o jis 
uradėjo jiems pasakot, ką 
žino apie Salt Lake City. 
Klausytis jo i>asakojimų bu
vo nenuobodu, .nes jis nuolat 
vartė pusėtiną pluoštą pini- 

i gų ir nuolatos vis klausė 
"na. vyrai, ką daugiau ger
sit?” Šaiiuninkas irgi netin

gėjo. Matydamas, kad sve
čias nešykštus, jis šaukė 
prie baro vis daugiau kos- 
tumerių ir visiems fundijc 
ant svečio rokundos.

Galų gale Maikas Slavins
kas patarė eit svečiui išsi
miegot. Jis jam paaiškino, 
kad negražu girtam važiuot 
pas brolį,kurio taip ilgai ne
matė. Girdi.kaip išsimiego
si, tai geriau išrodysi ir tada 
nuvažiuosi. Maiko patari- 

Įmas Uzichui pasirodė gana 
i geras, nes po teisybei, tai 
; įam miego jau ir norėjosi, o 
i pas broli juk galima ir ant 
i rytojaus nuvažiuoti. Taigi 
! jis užlipo su Maiku ant sa- 
į liūno, kur buvo Maiko kam
barys, ir tenai abudu atsi
gulė.

Bet Maiko miegas kažin 
kodėl neėmė. Jam vis rūpė
jo tas pluoštas “bumažkų”

i svečio kišeniuje. Todėl kaip 
Įtik nepažįstamas užmigo, 
i Maikas Slavinskas tuojaus 
i atsikėlė ir pradėjo daryti jo 
kišeniuose reviziją. Svečio 
kautas buvo pakabintas ant 
krėslo ir Maikas atrado, kad 
jame yra gana storas pa-
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Tas dronos neprašo

ELIZABETH, N. J. 
Draugiška socialistų 

vakarienė.
Gruodžio 9 d. čionai bu

vo tūlame viešbutyje lietu
vių socialistų vietinės kuo
pos parengta draugiška va
karienė. Svečių susirinko 
tiek, kad vietos pritruko. 
Suvažiavo draugų iš Nevv- 
Yorko, Bavonnes ir Jersev 
City. Pasilinksminimo lai
kas praleista su muzika, 
gražiais Šukiais, deklamaci
jomis ir trumpom prakal- 
bėlėm. Viešbučio savinin
kas pasigrožėdamas lietu
vių apsėjimu, entuziastiškai 
pasakė, kad labai apgailes
taująs, jog nežinojęs kaip 
lietuviai apsieina, kitaip bu
tų susikvietęs prakilnesnių 
amerikonų, kad pasižiūrė
tu kaip lietuviams nėra rei- 
.................... ’ Mat 

tai ne- 
Well, 

pasižiurėjus i musų 
vardo kelikus”— 

vyčius bei tautiečius,vargiai 
viešbučio savininko kompli
mentus galimu skaityt už
tarnautais. Lietuviai 
v jam s nelygus.

Rengėjams vakarienė vi
sais atžvilgiais pavyko. 
Drgo J. V. Stilsonc bylos 
vedimui surinkta aukų 29 
dol. su centais. Kuopai lie
ka gražaus pelno, kuri su
naudos musų visuomenės 
švietimo reikalams.

'Tautiečiai raminas.
Išskaitęs "Keleivyje” ma

no pranešimą, kad čionai 
tautininkų teliko jau tik 3, 
Draugas savo "Vien. Lietuv
ninkų" stengiasi aiškinti, 
kad tautininkai nuo koto da 
nenusmuko ir jų yra dau
giau kaip 3. Ka, jeigu p. 
Draugas skaito savais ir 

vyčius,—o kitokio išėjimo 
jau nėra—tai išviso bus 6. 
Veltui save atgijimais ra
minti, kuomet gyvenimas 
jau duobę iškasė, o socialis
tams jau ant nelaimingų 
musų brolių begalvės tauti
ninkų partijos kapo tik am
žiną atsilsi lemta užgiedo
ti.

kalingi policmanai. 
manė, kad lietuviai, 
civilizuoti barbarai, 
bet
"tautos

lietu-

Darbas.
Siuvamų mašinų išdirbys- 

tėje dirba apie 16,000 Sin- 
gerio darbininkų.

Prieš 3 metus Singerio 
fabrikosna nepriimdavo jo
ki juodveidį dirbti, taipgi 
mažai tedirbdavo toj išdir- 
bystėje ir italų. Dabar da
lykų stovis visai kitoks, dir
ba daugiausiai italai ir mo
teriškės, net ir žilagalvės se
nutės. Vyrų vieton dau
giausiai statoma atgabenti 
juodveidžiai, mat baltvei- 
džiai vyrai reikalingi ka
rės Molochui. Nežiūrint,kad 
darbininkų stinga, tečiaus 
išnaudojimas savo papras
tu keliu eina. Paprastam 
darbininkui mokama po 23 
centus valandai, tik maši
nistas retas tegauna po 40c. 
valandai.

Nelinksma žinia.
Lapkričio 30 d. pasimirė 

čionai 24 metų amžiaus vai
kinas. d. Walter B. Ford. 
Velionis 1914 metais pabai
gė Rand School mokyklą ir 
buvo uolus kovotojas už 
daibo žmonių išliuosavimą 
iš po kapitalo jungo. Buvo 
iškalbus ir nuosakus kalbė
tojas, gabus agitatorius. .Jo 
laidotuvės atsibuvo labai iš
kilmingai. šermenis buvo 
.gražioj didelėj svetainėje, 
kur susirinko daugybę dar
bininkų atiduoti pagarbą 
mirusiam savo draugui. Vo
kiečių choras dainavo tam- 
t'nkamas revoliucijos ir 
liaudies giesmes, taipgi bu
vo ir prakalbos. laidotuvių 
lėšoms padengti aukavo vi
sų tautų Elizabethe socialis
tinės kuopos, nes velionio 
tėvai beturčiai. IJŠS. 
kuopa aukavo iš savo

147 
išdo

r-$5.00, atskiri draugai poĮkantiems metams nėra mar- 
$1.00 aukavo šie: J. K. Plun- 
gis, M. Budreckis, J. Pran- 
skėtis; po 50c. aukavo: P.
•Jariunas, P. Poškus, J. Pin- 
ken, D. Sakavičia, K. Čiur- 
lis, F. Matas, B. Bočkiutė, 
V. S kerelis, J. Gredeckis, J. 
Bistraitis, E. Skerelis, A. 
Lukoševičius, A. Makutė- 
nas ir P. Kardokas. Viso la
bo $16.00..

Velionio kūną su muzika 
palydėjo plati žmonių mi
nia i amžiną pasilsi.

J. K. Buch.

CLEVELAND, OHIO. 
Komedija tautininkų 

susirinkime.
Gruodžio 14 d. "žvaigž

dės” svetainėje, kurią tūli 
sarkastikai vadina "urvu,” 
buvo TMD. 14 kp. susirin
kimas. Nariams išdalinta 
naujai išleistą knygą "Kul
tūros Istorija.” Nariai šita 
knyga, bęabėjo, daugiau pa
tenkinti negu Strazdelio ar 
tam panašiais veikalais. T. 
M. D. i laiką da susiprato— 
ačiū susitvėrimui LDL. 
Draugijai—pradėjus leist 
geresnius raštus, ji išsigel
bėjo nuo mirties.

Šin susirinkiman atėjo ir 
pats knygos vertėjas J. 
Chmieliauskas. Vietinio 

smuklininko organo redak
torius p. Gedminas perstato 
jį susirinkimui, matomai 
manydamas kad tautiečiai 
liek jau kultūringi žmonės, 
kad "Kultūros istorijos" 
vertėją pasveikins triukš
mingu delnų plojimu,ar atsi
stojimu. Bet tie būrai sėdi 
sau ir nei gu-gu. Bėdinas 
Gedminas lyg muilą prari
jęs reikalauja iš pirmininko, 
kad susirinkimas atiduotų 
"Kultūros” vertėjui pagar
bą, bet ir tas, žioplys, neži
no kaip tą pagarbą jam ati
duoti. Gedminui prisieina 
aiškint, kad susirinkusieji 
plotų rankomis ir atsistotų. 
Nieks nė stoja, nei ploja ir 
vietoj pagarbos Gedminas 
tik gėdą surengė Chmieliau- 
skui, kuris pagalios atsisto
jęs užreiškia, kad jokių pa
garbų nereikalauja, • tik te
gu TMD. nariai perskaito 
jo išverstą knygą, kad žino- 
lų ką reiškia kultūringas 
žmogus. šitaip pakolioti 
TMD. 14-tos kuopos nariai 
jau Chmieliauskui paploja 
ir šis atsisėda, bet pirminin
kas vėl apie pagerbimą pra
deda plepėt ir sukelia dis
kusijas. Svarstoma—ati
duot garbę ar ne. Pirmi
ninkui ir Gedminui užsi
spyrus galų gale nubalsuo- 
:a.. kad reikia atsistot. Ištik
tųjų Chmieliausko vietoje 
būdamas bučiau kuoveikiau- 
siai sprukęs iš tokių "kultū
ringų” žmonių susirinkimo, 
kad bent nematyti tos kvai
los komedijos.
Tautininkams kultūra ne

reikalinga.
Tame susirinkime buvo 

įnešta, kad TMD. 14 kuopa 
pastatytų scenoje operetę 
'Adomas ir Jieva” tomis iš
lygomis, kad dalis įielno turi 
eiti artistų naudai. Musų 
tautininkai, kuriems kultū
ringumo taip labai stinga, 
kaip augščiau matėme, pra
dėjo šaukt nereik, nereik! 
Mat oįierėtėje dalyvauja 
artistai socialistai, o tų mu
sų tautininkai bijosi labiau, 
kai velnias kryžiaus. Nu
tarė patįs mokintis kokį vei
kalą, gal "Žydas statinėj,” 
nes kitam veikalui musų 
tautininkai tik jau netinka.
Gedminas tik į maršalkas 

tetinka.
T. M. D. 14-ta kuopa rin

ko sekantiems metams vai- 1 
dylią. Musų tautininkams 
galvoti persunkus darbas, • 
todėl palikta tie patįs "ge- i 
ri" viršininkai. Tik įiasiro- i 
dė bėda su maršalka. Se-

šalkos—o be policisto musų 
tautininkams būti juk nega
lima. Rinko, rinko, bet nie
kas neapsiima. Kategoriš
kai užreikštą, kad Gedmi
nas bus tinkamiausiu. Toks 
užreiškimas redaktorių 
Gedminą tiek Įžeidė, 
bešokdamas nuo kėdės pro
testuoti, sykiu su kede ap
virto, padaręs garsaus juo
ko. Dėl "redaktoriaus gar
bės” Įžeidimo susirinkime 
iškilo tikras skandalas. Ne
žinia kas butų buvę, jeigu 
koks nors socialistu šalinin
kas butų Gedminą Į mar
šalkas rekomendavęs, bet 
kad jį perstatė dievui dūšią 
kaltas tautininkas, many
damas kad tuomi ponui 
smuklininko organo redak
toriui garbę darąs, tai nusi
raminta ir susirinkimas ra
miai užbaigta.

Vargšai, ir tokie žmonės 
socialistus išdrįsta niekinti.

šarka.

kad

LOVVELL, MASS. 
' Prakalbos.

Gruodžio 16 d. čia buvo 
LDLD. parengtos prakalbos. 
Kalbėtojum buvo j. B. Smel- 
storius. LDLD. da pirmas 
prakalbas parengė, bet tos 
pirmos prakalbos visais at
žvilgiais nusisekė. Žmonių 
atsilankė gana daug, nes bu
vo pilnutė svetainė ir likosi 
pilnai užganėdinti. Draugas 
J. B. Smelstorius trumpai 
apibriežė lietuvių judėjimą 
ir jųjų tobulinimąsĮ kultūro
je, paskui paaiškino LDLD. 
svarbą ir jos naudingumą. 
Prisirašė prie LDLD. šeši 
nauji nariai. Drgo Smeisto- 
riaus prakalba labai žmo
nėms patiko. Tik gaila, kad 
turėjo greitai išvažiuoti, nes 
turėjo ta pačia dieną vaka
re 6 vai. sakyti kitas prakal
bas tokiu budu priverstas 
buvo apleisti svetainę nors 
žmones ir nenorėjo da skirs- 
tyties. .Po prakalbų primi- 
ninkas pasakė gal kokių 
klausimu kas turite paklau
sti, tai tuojaus tūlas "musų” 
kliubietis atsistojo ir pradė
jo: "Aš sakysiu, aš sakysiu, 
kad žmonės nesupranta ir 
delnais ploja. Pereitą savai
tę kalbėjo Lietuvių Koope
racijai tautietis ir rnap ro
dos. kad geriau nukalbėjo 
apie kooperaciją kaip Smel
storius dabar, o žmonės ran
komis neplojo, o dabar plo
ja....” Tolesniai, pradėjo 
pasakot, girdi "Keleivis” 
privatiškas o "Ateitis” Ben
drovės... Kalbėtojas pastebė
jo, kad čia jokio klausimo 
nepastato. o kliubietis vėl 
miksėjo, miksėjo ir nei vieno 
klausimo nepastatė. Į jo už
metimus drg. J. B. Smelsto
rius davė paaiškinimus, kad 
i laikraščius reikia žiūrėt ne 
kas juos leidžia, bet ko jie 
žmones mokina.

Begėdiškai meluoja.
"Ateities” 50 numeryj tū

las Louellietis rašo, jog Lo- 
\vellio socialistai net mergi
noms prižada ženvtis, jeigu 
prie kuopos prisirašys, bet 
vėliaus neišpildo savo priža
dų ir dar pabėga. Čia me
luodamas Lovvellietis nei 
nerausta. Jeigu jau Lovvel
lietis išmislino tokius nebū
tus dalykus, neturėdamas 
nieko naudingesnio parašyt, 
tai LSS. 203 kuopa pareika
lausime iš Lowelliečio priro
dymo, kokis lx»\vellio socia
listas merginą prikalbinęs 
"nesiženvio” ir dar paliego. 
"Ateitis" turės pasakyti 
mums ta LoweĮlieti, jeigu 
Loweilietis savo šmeižtų 
neatšauks po pasirodimo 
šios korespondencijos už 2 
savaičių. Mes pareikalausim 
iš "Ateities” pagal Suvieny
tų Valstijų tiesos.

Pinavijos žiedas

BRIGHTON, MASS. 
Nepaprastas pasielgimas.
Čionai randasi taip vadi

nama ”Rivett Lathe and 
Grinders Co.” mašinšapė, 
kur dirba nemažas skaičius 
lietuvių. Vienam skyriuje 
dirba vien lietuviai, išsky
rus kelis svetimtaučius, ir 
užveizda taipgi lietuvis.

Artinanties Kalėdoms, 
kaip visiems yra žinoma, 
perka vieni kitiems dovanas. 
Taigi ir čionai vienas iš mi
nėto ruimo darbininkų W. L. 
pradėjo kolektuoti savo nu
statytą pinigų sumą, kad nu
pirkus užvaizdai dovanų. 
Kadangi užvaizdą yra soci
alistų simpatizatorius, tai ir 
darbininkai pas ji beveik vi
si yra socialistai, nes prie 
savo idėjos žmogaus visad 
maloniau. Pasidėkavojant jo 
laisvoms mintims, visi buvo 
liuosi nuo visokių patriotiš
kų duoklių; kiekvienas suti
ko W. L. reikalaujamą sumą 
duoti, išreiškimui užvaizdai 
padėkos. . Tik vienas drau
gas neturėdamas pinigų, 
prašė, kad W. L. ar savo už
dėtų, ar palauktų kol atneš; 
bet W. L. pasikvietęs iš tų- 
pačių darbininkų tūlą B. G. 
nuperka dovanas be jokio 
su kitais pasitarimo, ir iš ry
to anksti, užvaizdai atėjus, 
įteikia jam dovaną. Kuomet 
užvaizdą ėjo ačiuodamas vi
siems, nei vienas nežinojo 
už ką. Pagaliaus paaiškėjo, 
kad dovanos jau nupirktos, 
ir įteiktos. Užklausus vieno 
ir antro, kiek yra mokėta, 
ir vienas ir antras skirtingą 
sumą pasako, pagaliaus abu-į 
du susitaiko, bet pasirodo, 
kad draugas nesuspėjusisj 
užmokėti savo dalį, kurią 
buvo pažadėjęs, liko atmes
tas. .Mat norėjo minėtą drau
gą užvaizdus akise persta- 
tyt negeroj šviesoj. Bet tas 
dar būt mažmožiu. Patyrus 
Kokie daigtai yra nupirkti, 
pasirodo, kad peraugšta kai
na yra užmokėta, ir kila abe
jojimas. Mat pirkėjai lyg 
ir slaptai viską atliko, ne
kurie užklausė pas W. L. ir 
B. G. pasiaiškinimo,ir paro
dyti pirkimo kvitas, 
pasiaiškinti, B. G. ėmė gra
sinti kumščia, išvadindamas 
bepročiais, išgamomis ir t. p. 
Ant rytojaus B. G. atnešė 
kvitas ir nekuriems parodė. 
Bet tai nebuvo jokios kvi
tas, kokios yra gaunamos 
panašius dalykus perkant. 
Viena ant paprastos popie- 
ros su paišeliu pabraižyta, 
be nurodymo, kur pirkta ir 
pas ką. Antra, tai paprastas 
nuo registerio čekis iš kokio 
tai (Goods Co.), taipgi neži
nia kas pirkta. Taigi net nie
ko su tuo bendra neturintis 
pradėjo išmetinėti, ypač ka
talikai, kad socialistai šitaip 
pasielgia. B. G. pradeda net 
užvaizdai skųstis, buk vie
nas subuntavojęs visus, ir tie 
kaipo nieko neišmanantis 
sukėlę triukšmą. Turiu pasa
kyti, kad jeigu B. G. butų pa
prastas neišmanėlis, tai nie
ko nesakyčiau, bet kadangi 
yra soc. kuopos narys, tai 
man gėda už tokį jo pasielgi
mą. žemaitukas.

i piliečių kariumenėn. Kleri
kalai ir tautininkai, kurių li
ko tik tris, norėjo tuomi pri
sigerinti kapitalistams ir 
priparodyt jiems savo ver
gišką nuolankumą. Jeigu 
prieš Staknevičiaus prakal
bą ir prieš juodą klerikalų 
politiką ir butų tame susirin
kime pakėlę protestą žmonių 
gynėjai socialistai, tai juos 
už jų drąsą tik pagerbti rei
kėtų. Tečiaus turiu pasaky
ti teisybę, kad socialistai 
žinodami, jog pati liaudis 
moka jau suprasti klerika
lų tikslus ir klerikalų žings
nį atsakančiai pasmerks, jei 
ne šiandien, tai ryt. nes jie 
perdaug liaudžiai pasibiau- 
rėtini ir aiškiai matomi, 
ta minčia vadovaudamies 
visi buvusieji minimame su
sirinkime socialistai tylėjo. 
Jeigu už tatai juos __ _
Vargšų Broniukas papei
kęs, bučiau pasakęs 
darbininke! Bet tas 
šas matomai būdamas atbu
linis viską atbulai supranta. 
Jis pasmerkia socialistus už 
sukėlimą triukšmo.

Girdint tokį begėdišką ir 
j podraug žioplą melą noroms 
nenoroms prisieina vargšą 
Broniuką prispirt prie sie
nos paklausimu: Atsakyk, 
meldžiamasis, ar senelis 
Raulinaitis yra socialistų 
organizacijos nariu? O juk 
jis pirmutinis užprotestavo 
prieš Staknevičiaus kalbą. 
Atsakyk, ar C. Budreikis 
turi ką-nors bendra su soci
alistais? O jis juk sukirto 
klerikalų rezoliuciją. Tie 
du minėti žmonės yra daug 
artimesni katalikams negu 
Broniukas. Pagaliaus ar 

;300 susirinkusių žmonių bu
vo visi socialistai, kurie at
metė rezoliuciją, už kurią 
balsavo vos vienas? Ar vi
sa ta susirinkusi publika, 
kuri švilpė ir kojom trypė 
pakol nenuvarė Stakne
vičiaus nuo pagrindų, tai 
buvo vieni socialistai, ke
liantis triukšmą? Atsakyk. 
Vargše Broniuk, arba palik 
viešu melagium.

t__ Atsakydamas į minėtus
Vietoj pastatytus klausimus, neuž- 

' : miršk pasakyti ką pirmiau- 
jsiai iš to susirinkimo atvy- 
Ikusi policija išvarė. Tik 
meldžiamasis, pastebiu, kad 
senelio Raulinaičio, dviejų 
vyčių ir vieno šiaip sau ka
taliko neprirokuotum prie 
socialistų, nes tų žmonių 
musų tarpe da nėra ir kas- 
žin ar kada bus. Tiesa, po
licija prisikabino ir prie 
dviejų socialistų, kurių vie
nas buvo tas. kuris reikala
vo. kad publika ramiai užsi
laikytų ir nekeltų triukšmo. 
Bet policijai juos varant iš 
svetainės, sykiu pasekė ir 
visa susirinkusi publika, 
pasiliko vos apie 40 asmenų, 
kuriuos Vargšas 
turbut jau prie 
nępriskaitys.

Man, kaipo 
miela buvo matyti, kad liau
dis eina tuo keliu, kuriuo 
socialistai eina, socialistuo
se mato savo draugus ir už
tarėjus, bet kaip minėjau 
šiame atsitikime dalykai pa
čiai liaudžiai buvo taip aiš
kus, kad ir be socialistų va
dovavimo liaudis parodė at
žagareiviams kaip ji mano.

Tolesniai tas Vargšas Bro
niukas neturėdamas kitos 
progos šmeižt socialistus, 
tai nors primena Geležėlės 
ir Vitaičio prakalbas, kur 
socialistai reikalavo balso, 
tarsi ir tatai butų kokiu nu
sidėjimu. Gal musų tauti
ninkai ir klerikalai nepa- 
jiegdami į socialistų užklau- 
Įsimus atsakyti ir skaito už
klausimą jiems baisia pikty
be, tečiaus joks civilizuotas 

pro-• žmogus už tai klausiantįjį 
testo rezoliuciją prieš soči- ’nepasmerkia, tatai daro tik 
alistų protestą už ėmimą ne- Vargšas Broniukas. Kad

-o,
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ELIZABETH, N. .L
Veidrodis Vargšui Bro- 

niukui.
Kadangi ”V. U” Draugas 

pasirodė elizabethečiams 
darbininkams keno draugu Į 
jo esama, tai dabar antras 
jo plauko klerikalų tarnas, 
tūlas Vargšas Broniukas, 
"Ateties” num. 4s rašyda
mas apie kilusį klerikalų 
priešsociaiistiniame susirin
kime triukšmą, meta už tą 
triukšmą pasmerkimą socia
listams. Kaip žinoma, kleri
kalai sušaukė tą viešą susi
rinkimą, kad priėmus ]

I

butu

bravo
varg-

Broniukas
socialistu

socialistui

Geležėlė nesąmonių pripa-j 
šakojo, to Broniukas neuž
ginčija. Geležėlė Į paklausi-; 
mus visgi kiek mokėjo at
sakė, bet Vitaitis atlikęs 
mučelninko rolę, pabėgo 
kampan, kad negirdėjus 
žmonių reikalavimų paaiš
kinti jo kalbos sakinių pras
mę.

Jeigu bandai V argše Bro- pagirtinai. Prieš lošimą ir 
niūk, kritikuoti, cai mokin- tarpe aktų smuiką (solo) 
kis pirma matyt, suprast ir pianu palidint griežė vietos 
dalyką aiškiai pastatyti taip anglu socialistu narys. Vei- 
kaip jis yra. Kitaip, jeigu į ' ‘___________________
be pikto tikslo taip žioplai koncertas. Koncerto 
meluoji, tai užsipelnai sau 
tik melagio vardą ir gėdą,: 
tai viskas. J. K. Buch.

j
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ANSONIA, CONN. 
LSS. kuopos vakaras.

Gruodžio 16 d. vakare 
čionai buvo vietinės lietuvių 
socialistų kuopos parengtas 
vakaras. Scenoje statė ke
turių aktų dramą "Gadynės 
Žaizdos.” Lošė vietiniai 
draugai ir kaipo artistai 

i mėgėjai roles išpildė labai

kalą atvaidinus buvo gražus 
_____i pro- 

sekantis: 1) 
daina”—due- 
Kuncas ir J. 

deklamacija 
3) 

.kornetų duetas—J. Kunca; 
C W F socialistų kuopos

lydint: (griežė atkartoti- 
nai); 5) J. Kuncos ir J. Pet
kaus kornetų duetas; 6) 
Stančiko daina; 7) kornetų 
duetas Laisvė—J. Kupcas 
ir J. Bučionis; 8) rusų cho
ras sudainavo dvi daini: 

'liaudies dainą ir Naujosios 
Rusijos himną; 9) kornetų 
duetas; 10) monologas 
■’Dievo duotasis, arba žmo- 

" gus ant bačkos” išpildė J.
Petkus; 11 monologas "Pro
stitutė” puikiai atliko K. 
Raibikienė; 12) deklama
cija 1 metų mergaitės E. 
Auštriutės; 13) kornetų du- 

i-„*> - etas ”Pavasario linksmu-(tinerkes. nes iis » t k • to•' 'mus —J. Kunca ir J. Bu
čionis.

Kaip matosi jau iš to. kas 
paminėta, koncertas buvo 
turtingas, tečiaus reikia pa
žymėti, kad artistai publi
kos plojimais buvo privers
ti programą praplatinti. Be 
to prie minėto programų 

Į reikia pridurfi ir draugų iš 
New Haven’o patarnavimą,

gramas buvo 
"Badaujančių 
tas, išpildė J. 

SBučionis; 2)
\VEST FRANKFORT, ILL. p-lės A. Bieliauskaitės; 

Piktumas atima protą.
Nesenai čia prie C. ... ^. . ., , - .

Coal Co. kasyklos atsitiko 0 P2?nu.
nepaprastas atsitikimas. 
Vieną dieną darbininkas A. 
Vaškevičius iš darbo išeida
mas pasiėmė per klaidą ne 
savo pietų skardinę (diner- 
kę). J. Zinkevičius radęs pa
liktą ne savo skardinę iš pik
tumo sudaužė ir sumindžio
jo A. V. skardinę ir ant ryto
jaus anksčiausiai atėjęs prie 
kasyklų šafto, laukė kas a- 
teis i darbą su jo skardine. 
Darbininkai, kuriuos J. Z. 
peržiūrinėjo,juokavo iš ”žan 
daro,” o šis da labiau iršo. 
Galų gale atėjęs Vaškevi
čius iš atstui užklausė ar 
neturi jo ” 
savo palikęs kasyklose, pa
ėmė svetimą. J. Zinkevičiaus; 
įniršimas visiškai atėmė jam 1 
protą ir į tą užklausimą pa-! 
trakėlis kirto Vaškevičiui 
geležine štanga tris kartus 
per galvą. Vaškevičius kri
to kaip negyvas. Po kiek 
laiko kraujais paplūdęs at 
sipeikėjo.

Už šitokį pasielgimą J. Z. ^a newhavenieČiams rei- 
tuojaus likos ; 
turėjo Vaškevičiui užmokėt 
83 dolerius.

Nepaimamas Merdimas.

areštuotas ir varfje rengėjų tarti vie-

GRAND BAIGUS, MICH. 
Nepaprastas atsitikimas.
Gruodžio 15 d. ryte C. 

Kentraičio krautuvėje po 
nr. 448 Leonard st. ištiko 
gaisras. Tame name gyve
no Antanas Stulginskas. 
Gaisrui kilus, Stulginskas da 
miegojo. C. Kentraitis, pir
ma nubudęs, da suspėjo pa
bėgti, gi Stulginskas kartu 
su griuv ančiomis lubomis 
nukrito žemyn į liepsnas. 
Ugnagesių urna pagalba iš
gelbėjo nelaimingąjį da gy
vą, bet bevežant iigonbutin 
Stulginskas baisiai apdegin
tas pasimirė.

Velionis buvo paprastas 
darbininkas, gyveno gana 
vargingai, savo uždarbi tau
pydavo, turbut manyda
mas grįžti atgal tėvynėn.

Nelaimingasai buvo da 
pačiame stiprume, 45 metų 
amžiaus. čionai nepaliko 
jokių artimų giminių. Lai
dotuvėmis užsieėmė geros 
širdies žmonės.

Katalikai, kurie kasdien 
kartoja "mylėk savo arti
mą kaip pats save,” nelai
mingąjį norėjo pažeminti. 
Kadangi velionis žuvo "be 
sakramentų." tai nenorėjo 
leist jo kūną palaidot šven
tintose kapinėse, tik toj vie
loj, kuri paniekintiems ski- 
i iama. Tečiaus tiems ”do- 
riemsiems" reikėjo nuleisti; 
nosis, kada laisvi žmones i 
skaitlingai susirinkę iškil-j 
mingai palydėjo į Lietuvių j 
Laisvamanių Kapines, kur j 
velionis ir "lotą” buvo nusi
pirkęs. Kadangi katalikai 
nenorėjo leist kūną į bažny
čią, tai laisvi žmones atėmė 
velionį iš katalikų globos ir 
atidavė prideramą paskuti
ni patarnavimą. Lai būna 
jam lengva svetima žemelė.

K. J.

I

,šą širdingą ačiū.
Vakaras buvo begalo is- 

! pudingas ir gražus. Publi
kos atsilankė daug ir visi 

j buvo patenkinti. Kuopai 
i lieka taipgi ir materialio 
Įielno. Bizantų vargdienis.

, AKRON, OHIO. 
LSS. 244 kp. prakalbos.

1 Gruodžio 16 d. čionai bu
vo LSS. 244 kuopos sureng
tos prakalbos. Kalbėjo d. J. 
Samsis ir J. Daubaras. Vie
nas jų kalbėjo apie reikalin
gumą darbininkams organi
zacijos, antras kalbėjo apie 
Rusijos revoliuciją ir Lietu
vos neprigulmybės klausi
mą. nurodydamas, kad da
bar kada revoliucija paliuo- 
suoja ir Lietuvą, tai musų 
tautininkai ir klerikalai šau
kia neprigulmingos Lietu
vos. Bet kas buvo ir yra 
griežčiausiais ir juodžiau- 

, siais revoliucijos priešais, 
jeigu ne caro medaliais ap
dovanoti už "kramolos mal- 

Įšinimą” tautininkų ir kleri- 
j kalų vadai.

Žmonių i šias 
I atsilankė mažai, 
i —neišgarsinimas.
prakalbos i susirinkusius 

. padarė matomai gerą Įspūdį, 
nes aukų lėšoms padengti 

Į publika suaukavo $10.76, už 
ką reikia tarti nuoširdų ačių

Darbai susilpnėjo.
Pastaruoju laiku gurno iš- 

jdirbystėje J. F. Goodrick Co. 
{abrikose, kur dirba apie 

; i7(>0(i darbininkų,darbai su
silpnėjo. Be to dirbantiems 

.darbininkams numušė mo- 
j kęsti 20c. ant $1.00. Kitų fir
mų Iabrikose mokesties su- 

I mažinimo taipgi laukiama, 
i Gurno isdirbystėje Akrone 
Įdirba apie 60,000 darbinin
kų. Apkapojimas algos su
stiprino darbininkų bruzdė
jimą ir organizavimąsi. Kal
bama. kad gali iškilti dide
lis streikas.

K. J. \puŠK4«

prakalbas 
Priežastis 

Tečiaus



Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

[teto durįs atsifiaro. Ji žino 
viską, kas t jk'Brooklyne de
dasi: kok^vyras kokią mer
giną myli, kokia mergina 

‘su kokiu vyru pabėgo, koks 
, burdingieris savo gaspadi- 
• nę. pabučiavo, kokios poros 
ibe/ šliubo gyvena, vienu že
idžiu, tai ne mergina, o tik
ra Mahanojaus Bačkausko 
gazieta. Ji tau pasakys net 
keno katė kiek kačiuku atsi
vedė. Savo žinojimu ji. vai
ke. bytina, visas bobas. Ir 
kaip tu gali sakyt, kad ji 
nieko nežino.

—Tas, tėve, nėra joks ži-

—Maike, šiandien aš tu
riu tau gerą naujieną.

—Nemanau, kad tu. tė-

—Ir misijas belankyda
mas merginą išpoteriavai ?

—Kvp kvait. Maike, da 
r>e^ baigiau.

kegi tenai?
—Noriu nuvežt tave pas 

mergas, vaike.
—Šiandien tu. tėve, rodos, 

negirtas, o tokius niekus 
kalbi.

—Uskiuzmi, Maike, jeigu 
aš negerai išvirozijau savo 
misli; ale nemislyk, kad aš 
mininu kokias čyp mergas. 
Nausa. Aš noriu nuvežti 
tave pas geras merginas ir 
nors syki tave apženyt, ba 
kaip aš gerai apmislinau. 
ai didesnis tu vistiek jau 

neaugsi.
—Tai reiškia, kad tu, tė

ve, nori būt man už piršlį, 
kaip seni žmonės sako?

—Jes, Maike.
—Be reikalo, tėve, tu to

kiais dalykais galvą sau 
kvaišini. Viena, man dar 
nėra jokio reikalo vesti: 
antra gi, apsivedimas yra 
ne toks dalykas. į kuri gale 
tų kištis pašaliniai žmonės. 
Tai yra stropiai tik dviejų 
asmenų reikalas—vaikino ir 
merginos. Jokie tarpiniu 
kai čia nereikalingi.

—Kaip tai. vaike, nereika 
kalingi? O kas jaunuosius i 
superša. kas vieną kitam 
įgiria. kas padaro visas de-i 
rybas, jeigu ne tarpininkas, 
jeigu ne piršlys?

—Taip tik senovėj buvo. ■ 
kuomet jauniems nevalia 
buvo savo protu gyvent Bet 
dabar šitoks paprotys jau 
išeina iš mados, tėve Šian
dien jaunieji patįs pasiren-! 
ka sau poras. Vaikinas ima. 
tokią merginą, kokia jam' 
geriau patinka, o ne tokią, 
kokią patars jam koks seni ' 
Mergina taipgi eina tik uz! 
tokio vaikino, katrą ji myli, 
o už katro tėvai liepia.

—Olrait. Maike.judti galė
sit sau tartis kad ir po šiai 
madai, ale visgi aš turiu 
jus su k von ty t. Taigi ruoš
kis, vaike, ir važiuokim, ba 
r •

SS P - •
ne viena, ale turi da dvi bur- 
dingierkas, ir abidvi geros 
mergos. Viena net prie vy
čių 41-mos rotos prisirašius. 
Ji vadinasi Meri škaplernic- 
kiutė. Vieryk, vaike, ma
nim. tai merga kaip uoga: ir 
graži, ir gera, ir pamokyta.

—Sakai, pamokyta ir pri
guli prie vyčių?

—Jessa.
—Jau tu, tėve, niekus pa

sakoji.
—Kodėl?
—Todėl, kad jeigu mergi

na priguli prie vyčių, tai jau 
tas parodo, kad ji negali būt 
mokyta.

—Tu. vaike, kitaip moks
lą supranti, o aš vėl kitaip. 
Tau išrodo tik tas mokytas, 
kas netiki į Dievą, o man 
tik tas mokytas, kas tiki į 
Dievą. Todėl ir šitą mergi
ną aš vadinu mokyta, ba ji 
kas nedėldienis vaikščioja 
bažnyčion, o kai atvažiuoja 
koks misionierius, tai kad 
ir stuba degtų, ji viską pa
metus bėgs am misijų.

—Tai reiškia, kad ji yra 
paprasta davatka.

—No mader. vaike, kaip 
tu ją vadinsi, ale iš jos bus 
gera gaspadinė.

—Ne. tėve, iš tokios mer
ginos, kuri viską pametus 
bėga bažnyčion, gera šeimi
ninke negali būt. Atvažiuos 
koks kapucinas, tai ji paliks 
visus namus ir tupės bažny
čioj. Užtenka užeiti į tokį 
namą, kurio gaspadinė vi
suomet bėgioja bažnyčion, 
kaip tuojaus pamatai di
džiausią betvarkę. Grindįs 
tenai netik niekad neplau
tos, b<«t j f nešluotos; lovos 
niekad neklotos, bonkos nuo 
alaus ir degtinės po visus 
kambarius išmėtytos, visur 
nešvaru ir oras troškus. Vy
tas pareina iš darbo, o va-

kęs ant <_ .. .t ■ i. 
ną pasiklaus^ ii utLuvisL.-j 
bažnyčioj tėvo Vincento Ku
likausko misijų ir išbuvau 
tenai visą čėsą. pakol tos 
misijos pasibaigė.

—Tu, vaike, taip nesakyk, 
kad ji nieko nežino. Pasi
klausytum, kaip ji ima šne
kėt. tai tartum kokio varsi-
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Liublino Unija istorijos šviesoj
Lietuvių nacianalistai pa

prastai smarkiai kaltina len
kus už Liublino uniją. Lie
tuvių tautininkai mano, jog 
Liublino imija buvo suruoš
ta lenkų nevidonais. Ištik- 
rųjų gi Liublino unijos prie
žasties reikia jieškoti giliau: 
jos atsiradimą reikia aiškin
ti visuomeniškais santikiais. 
Man rodosi, ligšiol geriausj 
atsakymą davė rusų istori
kas M. N. Pokrovski * ). Ka
dangi retam lietuviui darb:- 
ninkui prieinama "Rusijos 
Istorija” Pokrovskio ), lai 
žemiau privedu ištraukas iš 
tos istorijos.

Lietuvos feodalizmas.
”Lietuvos-Rusiios valsti

joj” sako tūlas... istori
kas... "susidėjo sociališ-

Europos feodališka termiiu- 
togija dar anksčiau neg pa
minėtas surėdymas galuti
nai susidėjo. Įvairiuose raš
tuose (gromatose), rašytuo
se pirmoj XV šimtmečio pu
sėj, pasitaiko paminėjimai 
apie "baronus,” "ricierius,” 
”vassaius,” "prisiekininkus" 
(homagiales), ”feodališkas 
tarnystes”. Vėliau toji ter
minologija įsiskverbė ir į ru
sų kanceliarinę kalbą Didžio 
joj kunigaikštijoj” Feo- 
dališki santikiai yra ne "va- 
kariniai-europietiški.” bet 
"abelnai-europietiški" arba 
net abelnai žmoniški apsirei
škimai, kaip mes žinom. Bet 
lietuviškas feodalizmas buvo 
ištikrujų. artymesnis prie 
vakarinio tipo, negu, padė
ki™. prie Maskvos. Čiona- 
buvo aiškiai išsivystęs kaip 
feodališkas immunitetas.taip 
ir feodalio surėdymo jerar-. 
ch iškurnąs, darantis iš vieš
pataujančio visuomeniško 
-luogsnio kaikurį panašumą 
i kopėčias. Didysis Lietuvos 
kunigaikštis visai nerinko 
mokesčių savo vassalų tėyv 
nėse—tuo tarpu kaip šiau 
vakarų kunigaikščiai visuo
met rinko, bent totorišką 
donį—ir visai neturėjo teis
mo teisės.—tuo tarpu kaip 
jo didžrusiški vienlaikinin- 
kai visuomet pasilikdavo 
sau skaniausius teismiškų 
pelmi kąsnelius Arrjer-va- 
ssalai. kurie Maskvos Rusi
joj tik pasitaiko, Lietuvoj 
sustato abelnai išsiplatinusį 
apsireiškimą;— negalima 
persistatyti sau didelio va
kariniai rusiško dvaro, be 
savo "žemiečių" (zemėnų) 
ir be savo "bajorų," pilnai 
priklausančių nuo savo be
tarpiško siuzereno ir pilnai 
atskirtų nuo vyriausio siuze 
reno, nuo didžiojo kunigaik
ščio'. Didžiojo kunigaikščio 
teismui jie priklausė tik tuo- 

ovfi-miftnjjys jo §iu- 

‘ *> >i. Liublauski. Tbid., pust. 363.
I *) "Rusijos Istorija nuo seniausiu 
laikų." M. N. Pokrovski ir bendradar
biai N. M. Nikolski ir V. N. Storošev. 
Tomas trečias, pus!. R ir k.

1 *♦) Liublauski. "Lietuviškai rusi
škas seimas.” pusi. 101.

nojimas. Tai yra papras
tas davatkų liežiuviavimas, 
žmonių aplojimas.

—Ką tu, vaike, kėrini, bi
le tik gera pati bus. O dišių 
tau nereikės mazgok Kaip 
ji išeis į bažnyčią, lai aš nu
ėjęs nuimsiu nuo stalo ir 
pypkę rūkydamas dišius su
mazgosiu.

—E, tėve, šiandien tu vi
sai niekus pasakoji. Man ne
sinori nei klausyt.

—Gali būt, vaike, šiandien 
nesu gėręs, tai protas nela
bai dirba. Na, lai ir gudbai.

Jonas širšukas.

v

gaikštis visuomet pradėda
vo nuo mandagių patarimų, 
pasinaudodamas savo teise 
vien išimtinuose atsitiki
muose.
Lietuvos feodalizmas ir tau

tystė bei tikėjimas.
Feodalizmas, abelnai, krei

pia atydos ant tautiškų skir
tumų—nacionalizmas apsi
reiškia sekančiame soeiališ- 
kame laipsnyje. )Jau dėl 
to negalima buvo laukti ko- 
kios-nors priespaudos, daro
mos lietuviu siuzerenu ju 
lusiškiems pavaldiniams, tik 
dėlto, kad jis lietuvis, o jie 
'ūsai. Dalyvavimas "ponų 
taryboj”—-Gedimino įpėdi
nių kurijoj arba bajorų du
rnoj—rusų bajorų iš buvu
sių udelinų (gautų kaipo da- 

i—Lietuvos

. ... . .. ’ ei sės, -
i.iL.tuma, u' j gaivą neateida
vo apie tai mintis, nei užka
riautojams, nei užkariau
tiems. Katalikiška bažny
čia, pasirodžiusi Lietuvoj 
jau po unijos su Lenkija 
(1306 melais,) ragina 
padėti kitą rubežių—užda
ryti duris į Didžiosios Kuni
gaikštijos durną "schizmati
kams,’ padarius iš pravos
lavų, kaip sakosi, antrosios 
rūšies vassalus. Pailginant 
mažas skaitlius "tarybos po
nų” (rodos ponų) rusiško ki
limo ir pravoslavų tikybos ir 
ypatingai, menka rolė poni
škoj taryboj pravoslavų ar- 
chirejų—greta atsižymė

jusios jaja savo itekme aug 
štesnės kataliku dvasiški- 
ios—per ilgą laiką palaiky 
davo pas istorikus jiersitik- 
riniiną, kad tas mėginimas 
katalikų bažnyčiai pasisekė 
Įspūdžiai, gauti nuo vėles 
nes tikejimiškos kovos, ka
talikiškos reakcijos metu 
antroj X\ l šimtmečio pusėj, 
kada priegto kovojančios 
puses nesusidaridavo ir nuo 
dokumentų padirbimo, su 
stiprino ši prietarą dar lab 
jau. Dabai, vienok, gali 
ma skaityti prirodytu, kad 
katalikizmo tendencija ne 
rado sau dirvos įsikūniji 
mui lietuviškai-rusiškuose 
gy ve n i m n atsitikiu įuose
Garsios 1113 metu Gorode 
lio privilegijos, atmetančios 
vassalvs nekatalikiškos ti
kybos nuo augštesniu vietų 
Di d z i o j o.i k u nigaik št i j o j
šiame savo punkte liko tuš 
čiu popiergaliu: o 1432 me 
tais visos pirmenybes, duo 
tos tomis privilegijomis ba- 
jorams-katalikams, liko for 
mališkai išplatyta ir ant ba
jorų pravoslavų. Vėlesnieji 
dokumentai, tutintieji savy
je šios rūšies - aprybavimus. 
matoma, stačiai buvo paga
minti jėzuitais gale XVI 

’o-tr- ecio. Pravoslaviška 
--K-d sa

■ Racionalizmas buvo ir feodaliz 
mo metu. Tik feodalizme gadynes 
nacionalizmas buvo feodaliskas, o da 
dar buržuazi.skas. feodai iškas naci
onalizmas mažai paisė į kalbos skir
tumus. Kas kalbą, painioja su tau
ta. pas Ui feodalizmo gadynėj negalė
jo būti nacionalizmo. Z. A.

kurį skubinosi priimti visi, 
ką turėjo pretensijas prie 
garbingumo: visi stambiau
si žemvaldžiai, išskyrus pa
vienių, pasirodė katalikais, 
o betarpiškais didžiojo kuni
gaikščio vassalais buvo, ži
noma. kaip išsyk stambus 
žemvaldžiai. Ir tame laike, 
kada katalikų bažnyčia šioj 
šalyj susidėjo iš vietinės vi
suomenės parinktųjų, "pra
voslavų archi rėjai išsidalino 
tankiausiai iš prastų žmonių 
iš dvasiškuos arba liaudies, 
miesčionių ir valstiečių, ir 
retkarčiais iš smulkios arba 
vidutinės bajorijos (šlėk
tos.)"

Liublino unijos priežastis.
Neiššaukė tokios kovos ir 

formališkas prijungimas pie 
tiniai:ši;'urė - Rusijos prie 
Lenkų karalystės, pagal 
Liublino uniją 156$) metų. 
Šios unijos istorija jjerstato 
iš savęs labai pamokinantį 
pavyzdį to. kaip po priedan
gą tautiško konflikto slepia
mi. ištikrujų, sociališkas. Se
noj literatūroj, kaip ana.pas 
Solovjovą, dalykai taip per
statyti.kad unija lenkai pri
segė Lietuvai, lietuviai gi 
"smarkiai priešinosi, bet pa
skui turėjo sulikti su susi
vienijimu, kada pamatė, kad 
nepalaikomi rusais."Motivu, 
priverčiančiu "rusus" laiky
tis neutraliteto ginčuose, bu
vo priespauda, kurią jie buk 
kentėjo nuo "lietuvių ponų.” 
Kad pastarieji nesinaudojo 
jokiomis ypatingomis privi
legijomis. palyginimui su 

i....,,, ”ŪOnaĮs” (velmožais), 
Neabejo

kr. d ir rasų 
.. ....i ė : :gl udvo priešin- 
. kaip ir ponai rodi

ninkai lietuviškos kilmės: 
tarp stambių žemvaldžių iš 
Palenkijos (Podliašije), 
tuoj eneksuotos Lenkija (ry
tinis kampas vėlesnės "Len
kų karalystės"), surengusių 
rikrą abst.rukciją kovai su 
urija. mes randam tikras 
rusiškas pavardes: (’hodke- 
vyčių ir Sopiegų. Piiežstįs 
tarusios tuos įvairių tautų 
"ponus" (velmožas) autono
miškos Lietuvos patriotais, 
labai įdomios ir daug la
biau sudėtinos, kaip gali pa
sirodyti žvilgtelėjus iš pavir
šiaus. Dalykas buvo ne vien 
nenore pasidalyti savo val
dinio teisėmis su lenku ’’vel
možais.” Autonomiška l)idė- 
ji Lietuvos Kunigaikštija 
buvo gaspadoryste, kurios 
reikalams magnatai išleido 
didelius familijinius (šeimy
niškus) kapitalus kaipo pa
skolas skarbui (didėsės ku
nigaikštijos iždui), ir jiems 
i'eabejonės norėjosi poseno- 
vei šeimininkauti ir gaspa- 
doriauti šioj gaspadorvstėj 
Unija, kaip ją suprasdavo 
lenkai, gręsė padėti rybas 
tam šeimininkavimui, ir už
tai magnatai priešinosi jai. 
Aršiausiais imi jos priešais 
buvo kaip išsyk tie ponai, ką 
išleido taip daug savo pini
gu didėsės kunigaikštijos 
naudai, kaip ana, ponai Jo
nas Jeronin>aitis Uhodkevi 
cius. Žemaitijos starosta 
(seniūnas) arba kanclerio 
pagelbininkas Dstafas Va- 
lovič." Matomai, jie baugi
nasi ne tik dėl savo reikšmės 

f busimoj susivienijusioj
Rzecz-Pospolitoj. bet ir dėl 
savo "peniędzų.” (pin.).pa- 
skolytų skarlmi ir garantuo
tų užstatymais kauci jos dva
rų.” *)....

- ) .M. Liubav»ki. pusi. X2I. 
('Poliaus bus.)

Į * PINIGAI »
Gyvuliai visuomet ne vie

niems, tai kitiems reikalin
gi. dėlto pradeda nusistovėt 
paprotys, kad visokius pada
rus bei išdirbinius mainvt 
ant gyvulių, o už gyvulius 
paskiau pirkt sau reikalin
gus daiktus. l’rekė-gyvu 
lys tampa ypatinga preke, 
kurią visi noriai ima. Antrą 
gyvą pinigų atsiradimo pa
vyzdį paduoda profesorius 
Krzyvicki: "Mano mokyk
los lankymo metu tarp mo
kinių gyvavo tikra senomis 
plunksnomis šulervstė.
Kiekvienas rinkome senas 
plunksnas, o buvo net tokių 
iobininkų. ką turėjo po ke
lis šimtus, dagi tūkstančius 
senų plunksnų. Gyvuojant 
tarp vaikų išsiplėtojusiam 
įpročiui lošti "tavom," se
nos plunksnos buvo priima- 
inos kaipo pageidaujamas 
daiktas, jo pagalba buvo 
matuojama bei apkainuoja 
mą vertybė visų kitų mokyk 
linės turgavietės prekių: 
baronkų. paveikslėlių, pai 

i sėlių, guminių skritulių ir 
t. p. daiktų. Kitais žodžiais, 
’tnos plunksnos čia pildė 
pinigų funkciją.”

Tie pavyzdžiai aiškiai pri- 
parodo K. Markso nuomonę 
r.pie pinigų paeiti iš prekės. 
Mums paaiškėja, kodėl užsi
imančios gyvulių auginimu 
žmonių kuopos ar gentai 
ninigu skaitė gyvulius, o 
žemdirbyste užsiimanti 
"'monės pinigo vietoje laikė 
kviečius, rugius ar kitus ja

SUSTREIKAVO AU
DĖJAI.

Medison. Me., sustreikavo 
°udmyčios dar- 
ikas kilo dėl to. 

■ punija išmetė du
nepageidaujamu jai darbi- 
bininku. Užsistodami uz sa
vo draugus, kiti darbinin
kai tuojaus metė darbą ir da 
pareikalavo daugiau algos. 
Dirbtuvė užsidarė.

vus.
Žmonijai tolesniai bežen

giant savo neapristojančio 
organizavimosi keliu, pini 
go pavidalas keitėsi iki ne
priėmė šių dienų pavidalą, 
t. y. iki tam-tikras atsakan
tis metalas likosi apkeikia
mų prekių vertybės mastu. 
Nuo vario ir bronzo gady
nės. kada tie metalai buvo 
vartojami darbo įrankiams 
bei giklams, auksas ir sidab
ras pavartojami 'daugiau
siai pinigų darymui. Kodėl 
tie metalai pinigams panau
dojami? Nesą jokia kita 
prekė negalėtų taip ilgai iš
būti nenustojusi savo ver
tės kaip auksas bei sidab- 

I 'as. Kadangi to metalo vie 
nodumas nesimaino ar jo 
paimsime daug ar mažai, 

.dėlto lengva jį padalinti į 
; mažas daleles, ariu tam juo- 

j.ni galima saikuoti ir mažos 
vertės daiktų vertybę. Au 

iksas gi yra metalas, kuris 
visiems patinka, kaip žiban
tis daiktas. Žinoma yra. 
kaip laukiniai žmones žave- 
įasi blizgučiais. Auksu puo
lasi ir civilizuoti žmonės. 

'Auksas ir sidabras. 
'<aipo alpinai priimamas ir 

■ geistinas daiktas, išmušė 
šalin visus kitus "pinigo" 
pavidalus ir liko tuo visa 

įgaliu šių dienų pinigu, vai 
iančiu valdonus ir pavaldi
nius. sostus, teismus ir visų 
užmiršto vargdienio žings 
nius.
Karolius Marksas, rašyda 

mas apie pinigus, priveda 
Anglijos parliamento nario 
Gadston’o nuomonę, išreikš 
tą parliamente svarstant į 
nešimą Sir Rolieilo Pell rei
kale taip vadinamo "Ranki
nio akto" įstatymo iš 1811— 
15 metų, kuomet minėtas 
Gladstone pasakęs: "Net 
meilė nėra padariusi dides
nio skaitliaus žmonių kvai
liais už pinigą.” Ir ištikrujų 
nėra žmonių gyvenime kito 
dalyko, dėl kurio tiek daug 
žmonių kamuotųsi, galvotų 
ir žudytusi kaip dėl pinigo. 
Nėra žmonijos gyvenime 
klausimo,dėl kurio butų tiek 
literatūros prirašyta, kiek 
dėl piniginio klausimo.

Gaila, kad vien straipsny
je nėra galima viso to iš
dėstyti, vien tik pasitenkin- 

'11 aplamais bruožais šio taip 

begalo indomaus klausimo.
Jau esame nurodę ką rei

škia pinigas ir kaip jo pa
vidalas keitė-i net kol auk
sas bei sidabras nepasiliko 
pinigu. Senovėje, tikriau 
sakant krikščioniškos vidur
amžių eros tie metalai pini
go rolę lošė pavidale žalios, 
nea|»dirbtos inedžiago;. 
Mainant, kitaip sakant Įte
kant. prekes uuo auk«» ar 
sidabro gabalo nukirsdavo 
reikalinga dalį, nusverdavo 
ir tuo budu lygin lavo mai
nomu prekių \t'ii\bę. Sa
koma. kad rublio vardas pa
eina nuo žodžio rubit - 
kilst, lietuviškas skatikas, 
nuo žodžio skelt, atskeli. 
V adinasi, kad auksas, sidab
ras bei žalvaris buvo varto
jami kaipo pinigai gabalo 
pavidale ir nuo tų gabalų 
atkirsdavo ar ai keldavo 
tiek, kiek vertybės r» ike<ia* 
vo duoti už pei kanui prekę.

Laikui įbėgant, prekių 
maino reikalui augant nuo
latinis atskaldincjiuias bei 
atkirtinejimas, s\Primas pa
sirodė dideliu neparanku
mu. prie to atskeliant nesy- 
lį pasitaikydavo atskeli 
perdaug, reikėdavo atskalą 
vėl skelti arba apt rūpinti, o 
tas mažas skeveldras tirpin
ti į gabalą, 'taigi aukso ar 
sidabro skaitlymą ir nusvė- 
imą gabalėlių pavesta val

stybės vyrams, kaipo pa -į- 
tiketinai įstaigai. Nuo to 
laiko valstybes pradeda da 
ryt pinigus plokščių ritinė
lių pavidale, užrašant aut 
jų svarumą ir verte. Buvo 
oradėta pinigus daryti skri
tulių pavidale, liet skritu- 
iai pasirodė neparankus.

Iki kol prekių mainymo 
eikalas nebuvo labai išsi

plėtojęs, užteko pinigų iš au
kso, sidabro, nikelio bei va
rio pridarytii. šiandien gi 
jokiu budu negalima butu 
pasitenkinti tokiais pini
gais. Beveik kiekvienam 
žmogui šiandien reikia bent 
dešimtinę Įniks nuo laiko 
turėti kišeniuje, kągi Išsa
kyti. kada reikia neštios 
šimtines bei tūkstančius? 
Pi išeitų ant ratukų važinė- 
i, o šitoks dalykų stovis 
lačiam piniguočiui Imtų ti»‘- 
-iog didžiausiu pavojumi, 
kada pinigas galima pavogt 
ir paskui už ji galima ka 
norima gaut, šiandien ir 
k uo rupu-t i ilgiausiai kiše-
liuje paslėptus plėšikai iš- 
krausto kišenius ir pinigu 
'įaima, tai vežant ar nešant 
didelį krepšį ant kupros, 
veik reikėtų susidurti su 
lavojumi, todėl kad t<> ue- 
enitiimo išvengus sutvarky
ta taip, kad pinigai palieka- 
ni \alstyl>es globoj, o vals- 
\ be išduoda kiekvienam jo 

ninigų paliudijimą, vadina- 
ną banko notomis (bank- 

m»( > arba taip vadinamus 
Mipierinius pinigus. Galima 
urėti val'tylšs banke labai 

daug pinigu. <» kišeniuje tik 
vięną-kitą popierine, iiudi- 
iancią, kad tiek ir tiek tavu 
liuigu randasi valstybėm 
globi, ie.

Kaip visuomene noriau 
una banknotas negu auk- 
■o pinigus, parodo faktas, 
kad kada I8V3 metais Fran- 
euzijos bankas netekęs 
banknotų, kati išmokėjus 
sąskaitas i 12 dienu išleido 
145,1 H lu.ooo 25- k - f ra n k i n i ų 
auksinių pinigu, lai kaip tik 
parliamentas nutarė spaus
dint naujas banknotas, visi 
tie aukso pinigai į p<»rą są
vaičių vėl sugrįžo valsty
bės kason.

(Toliaus bus.)

Ckvelande 7 ginkluoti 
banditai įnėjo į Garfieldo 
Savings Banką ir grasinda
mi visiems revolveriais pasi
ėmė $16,000 pinigų ir pabė
go-
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Dušii) ganytojas gavo 
dirmavonę

Kas mums rašoma.
DODSON, LA. 

Ūkininkų gyvenimas Loui- 
sianoj.

Šita apielinkė apgyventa 
visokių tautų žmonių; yra 
vokiečių, švedų, airių, ang
lų, lenkų, rusų ir lietuvių. 
Visi čia užsiima ukininkyste 
ir gerai verčiasi.

Iki šiol čia da nedaug buvo 
lietuvių, bet dabar jų atsira
do daug. Kas tik išgali, tas 
griebiasi žemės, nes ant u- 
kės darbo žmogui yra ra- 
miausis gyvenimas.

Čia randasi labai puikių 
vietų ir nebrangiai galima 
nusipirkti.

Oras Louisianos valstijoj, 
> ypač apie Dodsoną, yra la
bai puikus. Žiemos nėra ir 
vasarą nėra didelių karščių. 
Klimatas vienodas, nes ap- 
inkui dideli miškai, girios, 
kurios visuomet žaliuoja ir 
įaukšteliai nuolatos čiulba. 
Smonės dirba savo laukus 
>er apskritus metus. Žemės 
vra geros ir derlingos; be
eitų javų,čia auginama taip
gi bovelna, pinacai, saldžio
ms bulvės, tabakas, cukri
nės nendrės, tabakas, kuku- 
uzai, arbūzai bei melionai 

i tt.
Aš esu plačiai apvažiavęs; 

>uvau Kansuose, Illinojuje, 
’oloradoj, Tekiuose ir kito- 
e valstijose, bet kaip atva- 
iavau Louisianon, tai čia 
nan patiko geriausia.

A. Sakalauskas.

ŠIANDIEN, O GAL RYTOJ
Šiandien, o gal rytoj,
Patiks bemeilė mirtis, 
Nuskins, lyg žiedą lankoj 
Nuneš, iš kur iau negrp 
Močiutė-žemė apgaubs, 
Savo malonėms-smiltimis.

Šiomis dienomis namuose 
|mj No. 3 Janette gatvės tū
loje lietuvių šeimynoje su
sirgo kūdikis, 2 metų mer
gaite. Tėvas tuojaus pašau
kė gydytoją ir su gydyto
jaus receptu nuėjo aptiekon 
parnešti reikalingų gyduo
lių. Sugrįžęs su gyduolėmis 
jis rado savo namuose ne
kviestą svečią — kunigą 
Lietuvis nustebęs ir pa^ipik- 
tin s kunigo apsilanky
mu vidurnaktyje, užklausė' 
k<> jam čia reikia? Nekvies
tam naktinei pabaldai paro
dė duris. Bet šitas jegamas- 
tis pasirodė begėdišku na- 
chaki. apreikšdamas, kad jis 
atėjo mirštanti kūdiki pa
krikštyk ir liepė išvaryt tė
vą kitan kambarin, o pats 
pradėjo dėtis ant kaklo stu 
lą, pasiėmė knygą ir sauva 
liškai rengties prie krikštiji 
p’o "bedievio" kūdiki. 
kunigo nachališkumo tėvu 
buvo perdaug. įžeistas, ji; 
griebė iš kunigo rankų kny 
gą, sviedė ją kampan, nu 
traukė nuo kaklo stulą ii 
pagriebęs nachalą už api 
kaklės išnešė per duris ii 
išmetė, pridėjęs savo padą 
prie prabaščiaus sėdynės.

Tai mat, doros mokytoja; 
būdavo mokina savo katali 
kus, kaip bedievius ir sočia 
listus jie turi iš savo narni 
išmesti, o dabar vargšas pa 
tyrė, kad ir ji pati tuo pa 
budu ir tuo pat keliu galim; 
iš svetinių namų išmesti ii 
pamokinti, kad daugiau ne 
lįstų i ten. kur jis nėra pa 
geidaujamas.
Nedaryk to kitiems, kas tai 

pačiam nemiela.
Kunigas Vanagas, kad iš 

naikinus nenešančius jan 
ant mišių ir netikinčius i j< 
kvailas pasakas apie dangi 
ir pragarą žmones, netii 
|>ats j»er savo pamokslus vi 
saip niekindavo ir purvinda 
vo padoriausius žmones, sė 
davo šeimynose nesutiki 
mus, siundydavo fanatiku: 
ant niekam jokio blogo ne
padariusių žmonių, bet d; 
pasikvietė sau pagalbor 
nepraustaburnį Makauską 
šitam tik trumpai reiki; 
pasakyti, kad jeigu žmonė 
pradėtų daryt taip Romos 
trusto agentams, kaip Ma
kauskas mokino katalikus 
su socialistais ir ’oedieviais 
elgtii's, (ai Makauskas at 
simkitų krikščionišką mo 
Rymą: nedaryk to kitiems 
kas tau pačiam nemiela. < 
rimti, teisingi žmonės tuo; 
nepraustaburnius ir nacha 
lūs ištikrujų turėtų proto ii 
mandagumo pamokinti to 
kiu pat budu kaip minėta 
lietuvis pamokino tą kunigą 
davęs jam savotišką dirma 
vonę.

Turiu pastebėti, kad tasai 
kun. Makauskas savo misi
joje tiesiog kriminališkumc 
mokino. Girdi: "pavogtum 
arklį ar žmogų užmuštum 
tai tik čia ant žemės nusidė 
tum, liet jeigu socialistų ai 
liedievių raštus skaitytum 
ar tuos pas save namuose 
laikytum, tai jau daugiau ] 
dangun neineisi." Už to- ’ 
kius pamokslus, man rodos 
piliečiai nepraustaburnius ] 
turėtų patraukti teisman, i 
idant žinotų, kad ne viskas < 
dėl dievo garbės galima da- tymui, nieks nepraleiskit šio 
ryti.

Senas "Kel.” skaitytojas.

Schcnectady, N. Y.— 
iruodžio 9 d. čionai buvo 
.. A. Kliubo svetainėj dis

kusijų susirinkimas.
inkiman atsilankė 
laug žmonių ir 
laug ką iš tų diskusijų pa- 
yrė. pasimokino.
Sausio 6 d. čionai bus vai- 

linimas veikalo "Saliamono 
Sapnas.”

Birutės Draugija nutarė 
urengti kun. M. X. Mockui 
irakalbas. Prie Mockau' 
makalbų maršruto surengi- 
10 prisidėjo L. A. Kliubas. 

154 kuopa, Moterų Progr 
ius., ir Šv. Kazimiero dr-tė 
ik šv. Juozapo Dr-stė mie- 

?a nekalčiausiu miegu. Be
toje musų juozapiniai viens 
itam plyta galvas skaldyt, 
ai moka.

J. S. Vaičiūnas.

Susi- 
gana 

daugeli0

Buenos-A iręs, (Argenti- 
a).—Čionai nuo 6 metų gy- 
uoja Lietuvių Draugijų su 
ivienijimas. Turėjo jis jau 
'7 narius ir 2 kuopas. Te- 
iaus pastaruoju laiku su- 
ivienijimo pirmininkui li
ūs "dideliu kataliku.” ive- 

'us susivienijime "atlaidų" 
licnos šventę, 3 d. liepos i- 
akius jam apvaikščioti pa
šventinimą Šv. Juozapo ab 
ozdo, o po pašventinimui 
’cr 3 dienas jionui preziden- 
ui darant |>akutą šventą 
karčemoje, daugelis protin
gesnių narių visu tuo pasi
likti no. Pasirodė, kad ir 
>us. iždas labai susitraukė 
ei be to, kad 2-ra kuojia 
eniau jau mirė, dabar ir ki- 
i nariai pradeda krikti.

Nors daug čia kaltas pir- 
nininkas, liet kalti ir nariai, 
urie leidžia netinkamam 

žmogui vesti 
»alon.

organizaciją 
Laikas susiprasti.

Balerinos miesčionis.
So. Manchester, Mass.— 

Sausio 6 d. LDLD 80 kuo
pos Įvyks metinis susirinki
mas Tinker Hali svetainėj 
po nr. 791 Main st. ruime 
No. 23. Visi nariai privalo 
būti.

Sausio 13 d. bus LSS. 214 
kuopos metinis susirinkimas 
viršminėteje svetainėj.

Kadangi musų sąjunga 
pavojuje, todėl visi kuopos 
nariai privalo būti. Yra 
daug svarbių reikalų svars-

susirinkimo.

I

Gamta kas rytą prijaus 
Gėlėlėmis ir paukščių dainomis. 
Žydinčios gėlaitės atmins, 
Šakelėms apdengs man kapą, 
Užšalusius jausmus gaivins 
Paskleisdamos malonų kvapą....
Netrokštu, kad kapą lankytų 
Dirbtiniais pašaipos veidais, 
Kad maldas be nuoalsos pintų— 
Verkėjai palaidais plaukais. 
Kad dirbu tarp jūsų—kovoju, 

Skandinat pajuokoj .mane; . 
Kad akis užmerksiu, nereiks jus 
Supusiu ir liksiu sapne...
Ramiau bus man ilsėti 

Smėlyne, užkastam giliai; 
Jame nereiks taip liūdėti, 
Neverks krutinės skausmai.

verkimo—

ATĖMĖ Iš ši NU MAIS
TĄ, PATEKO KALĖ

JIMAN.
• Chicagoj pereitoj 
■ tėj buvo areštuotas 
; baustas tūlas John
už tai, kad ant Clark ir Ohio 
gatvių kampo atėmė iš šunų 
maistą ir pats suvalgė. De- 
tektivų seržantas Martin 
Mulvihill, kuris Harperi a- 
reštavo. liudijo teisme, kad 
trįs alkani šunes stovėjo 
ir nusiminę žiurėjo, kaip las 
žmogus valgė jų pietus. Už 
šilą "prasižengimą” teis
mas nubaudė Harperj dviem 
doleriais, bet tas buvo ...1. 
biednas, kad nei dviejų cen
tų prie dūšios neturėjo.

Reiškia, atimti iš šunies 
ėdalą yra prasižengimas, 
šuo negali būt alkanas, o 
žmogus gali būt ir neval
gęs. Kaip jums tas patin
ka?

sąvai- 
ir nu- 

Harper

tam

Šiandien, o gal rytoj,
Neliks jau manęs čia—
Užmigdys jausmus sieloj,
Ncb’klosiu kelio minčių.

’ L. Studentas.

IŠPLĖŠĖ fakmeriįt 
BANKĄ.

West Salėm, Ore.—Anks
ti 22 gruodžio rytą čia likos 
išplėšta farmerių banka. 
Plėšikai susprogdino geleži
nę spintą dinamitu ir pa
griebę .$12,000 pinigų pabė
go.

Pajieškau brolių: Juozapo Jono! 
ir Prano, taipgi pusseserės Domice-1 
lės Toparauskaitčs-Bočkulienės, Kau
no gub.. Vilkmergės pav., Subačiaus | 
parap.. Zuzgalio kaimo. .Meldžiu 
sišaukti.

Kazimieras Česnauskas,
7913 Pulaski avė.. N. E.

Cleveland, Ohio.

APSIVEDIMAI.

Kas girdėti Lietuvoje
Iš Vilniaus praneša, kad tinių demokratų grupių blo- 

en brangenvbė esanti ne- k u. 
ipsakoma. Be to, kadangi biuras iš keturių ------
naža valgomųjų produktų M. Januškevičius, Nucubid-

Išrinktas laikinasis
žmonių:

senjoren- 
Tarvbą)

Lcpristatoma, nėra žmonėms zė, Voronko. Į 
larbo, viskas stovi. Nuo vi- konvent (seniūnų 
;ų tautų organizacijų buvę blokas pasiuntė M. Januške- 
nušta telegrama kancleriui, 
įurodanti, kad vietos val
džia nepadedanti visuome
nei kovoti su vargu. Bet tc- 
egrama palikusi be vaisių.

Lenkų "visuomenė” su 44 
parašais padavusi kunigaik
ščiui Instenburgui raštą. Ru
dame reiškiama Lietuvos 

’enkų politikos credo. Jų 
reikalaujama, kad Lietuva, 
kaipo savaranki vienata, bu-,
tų sujungta su Lenkija.

vičių.

Tautinių socialistų parti
jų Tarybos pirmininku iš
rinktas M. Januškevičius 
(s.-l.), padėjėjai—Šaskols- 
kis (darbiet.), Lordkipani- 

'dzė (gr. fed.j, sekretorius— 
šaskolskienė-Briulova 
r.).

(s.-

2-jęI L. S.-L. Partijos 
Konferenciją buvo atvykę 
sveikinti Lietgalių Socialis
tu Partijos ir Baltgudžių 
Hromados atstovai. Sveiki
no taip-pat ir Liet. Karinin
kų Sąjungos Centro Komi
teto delegatas.

Vilniaus Seimas. Pasak 
laikraščių, Vilniuje susirin
kęs Lietuvos gyventojų Sei
mas. Suvažiavę 200. atsto
vų krašto vyriausybei suda
lyti. Ton vyriausybėn Įei- 
ią nuo Įvairių partijų 20 

žmonių. Bet juos vokiečių .... ........................ ....... .
administracija 'turėsiantiJ jns”dalyvavo* 4 drau*
Leisę užtvirtinti, ar ne. ' 
galėsianti tąją ’vyriausy- is.-L. P.), M. Januškevičius 
bę" papildyti mažumos at-|(nuo Taut. socialistų part.

T’ ....... j C. Tarybos). P. Balys (nuo
l Liet. Darbo Žmonių Tary
bos) ir A. Bulota (nuo dar- 
bicėių).

I Demokratinę Tarybą ar
ba busiančią Rusijos Res
publikos Laikinąją Tarybą 
pateko nuo lietuvių demo
kratijos M. Januškevičius 
ii P. Balys.

Demokratiniam pasitari
me ir Liet. Soc.-Liaudininkų

M. •Ji

stovais. (Šitokia Lietuvos
Taryba jau gyvuoja. "Kel.” 
Red*.)

igai: A. Jakšcvičius (nuo L.
Januškevičius

Tautininkai veikia. "San
tara" praneša, kad Vilniaus 
klerikalų tautininku šulas 
A. Smetona pradėjęs leisti 
"Lietuvių Aidą" laikrašti. 
Klerikalai— apsukresni
žmonės, jie greičiau susibi- 
Huoliavo su naujais šeimi- 
įinkais, ir senai leidžia kle- 
rikališką laikrašti bene ”A- 
teitĮ." Susiprato dabar ir 
tautininkai. Kitoks kairi i- 
sios spaudos likimas. Jie I 
vokiečiu administracijos 
tiesiog uždrausti. Gi už li-j

| VLietuvių "diplomatai
Šiomis dienomis, girdėti, iš
važiavęs j Stokholmą lictu-

Pajieškau dėdės Jono Gedeikio, 
•Jono Dabulskio. Jono Kužo ir Jono 
Žimavičiaus, visi Kliukių sodžiaus, 
Girdiškės parap., Kauno gub. Mel
džiu atsišaukti.

Juozas Gestautas
10]7 So. 15-th str Herrin, III.

Pajieškau pusseserių: Alenos ir 
Antaninos Mažeikaiėių. girdėjau gy
vena Glenson, N. Y’. Jų pačių atsi
saukt, ar kas apie jas žino malonės 
t i už ką busiu labai dėkingas. (2) 

Jonas Dambrauskas,
3-rd 1-st C. Tr. Batt., 157-th De.oot 
Brigade Camp Gordon. Atlanta, Ga.

Pajieškau apsivedimui suaugusios 
i merginos arba našlės, ne senesnės l<< 
; metų, be skirtumo tikėjimo, mytiii- 
I čios gražų šeimyniškų gyvenimų. Aš 

43 metų amžiaus našlys. Su pir- 
laišku meldžiu prisiųsti paveiks- 
Vyrų prašau nerašinėti.

Juozas P.
Benld, III.

esu 
mu 
lą.

BOX 521

Pajieškau apsivertimui lietuvaitės, 
nuo 18 iki 32 metų amžiaus, mylin
čios gražų šeimynišką gyvenimą. Aš 
esu blaivas vaikinas. Turiu gerą dar
bą. Su pirmu laišku meldžiu prisiųst 
savo paveikslą, atsakymų duosiu kiek
vienai. (2)

Jonas Mikalauskas.
11917 Calumett avė., Kensington, III.

Pajieškau brolio Raulo Černiaus
ko, taipgi draugų Antano Jakubaus
ko ir kitų, Vilniaus gub. Trakų pav., 
Kruonio vaisė. Mičiunų sodžiaus. Mel
džiu atsišaukti.

Miss. K. černiauska.
395 Syracu.se st.. Buffa'o, N. Y.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 18 iki 25 metų amžiaus, aš esu 
27 metų. Su pirmu laišku meldžiu 
prisiųst savo paveikslą. Platesnes ži
nias suteiksiu per laišką.

B. Natkunas,
BOX 285, Jenners, Pa.

!
Pajieškau sesers Zofijos ir brolio 

Franciškaus Truskauskių, sesuo gy- 
■ veno VVaukegan, III., o brolis Chica- 
I goj.. jie paeina iš Kalkių kaimo, Ra- 
! šeinių nav. Meldžiu kas žino praneš- 
I ii. r (3)

Antanas Truskowski,
, M. Gencral Delivery, Chieago, III.

Pajieškau
Kauno gub.,
.ainio, apie 6 meta; kaip Amerikoj. 
Kas apie ją žino, tegul praneša šiuo 
adresu: (2)

Dominika* Stripinis,
<;o Perrv str., Stoughton. Mass.

Stefa nūs Šemetaitės,
Telšių pav., Užteklių

MĖSOS TRUSTĄ IMA Už 
APYKAKLĖS.

Pradėjus valdžiai tyrinėti 
visokių kompanijų 
pasirodė, kad mėsos 
darvdavo didžiausiu 
bių. Paaiškėjo, kad 
ir Armouro firmos 
’iuoja visą mėsos industri
ją. Pavyzdžiui, Armouro 
kompanija turi 15,520 šėrų 
Chicagos Stockvardų kom
panijoj, 6,500 šėrų Chieago 
Junction geležinkeliuose, 
Union Stockyarduose ir tt. 
Bostono. Jersev City ir kitų 
miestų skerdyklos taipgi to 
paties trusto rankose, bet 
viešai tas nebuvo skelbiama 
r net knygose 
nėta. 
švvifto kompanijos 
knygų, bet kompanija ne
duoda. Visa šita visuome
nės plėšikų organizacija taip 
gudriai sutaisyta, kad neži
nia net kur ir kas jos valdy
ba. Nutarimai į knygas ne
rašomi, čekiai išmokami ki
tokiais vardais, taip kad 
sunku visas šunybes ir su
sekti. Visuomenei 
organizacija labai 
minga, nes turėdama 
dalies mėsą savo kontrolėj ji 
gali kelti tokias kainas ir 
liesti žmones kaip jai patin

ka.

■Jieškau Simono Norkaus, paeina iš 
Kietunų, S'ados par., Telšių pavieto 
Pirmiau gyveno Chicagoj, III. * 
svarbus reikalas. Atsišaukit 

Benediktas Butkus 
119 Millbury st.. Worcester,

laibai

Mass.

pelną, 
t rustas 

šuny- 
Swifto 

kontro-

nėra pažy-
Valdžia pareikalavo 

biznio

šitokia 
kenks- 

visą

KLAIDOS ATITAISYMAS.
Koi'espondencijoj iš Ha- 

verhill, Mass. Keleivio” 
No. 51 įvyko klaida. Pa^akv- 
„a, i LMPS. susitvėrusios 
kuopos išdininkės likos iš
rinkta Razcvičiutė, turi bū
ti Razcvičienč.

K. 1). Baranauskas.

Pajieškojimai
Pajieškau Jurgio Didžiūno, \ aha 

Jninkų parap., prieš 2<> m. gyvenau 
pas jį ant burdo, Chicagoj, taipgi Ka
zimiero Varekulio, savo puzjstamo.

vių "diplomatų” būrys: M.ime,džiu at7sl?aukMiZidor Milius.
R. R. 3, BOX Z<»9 Edgcmont sta.,

E. St. Ix»uis, Iii.
Yčas, kun. J. Tumas, d-ras 
Alekna, baronas Šilingas, P. 
Ikonas ir kiti. Ten žadą pa- 

teraturos leidimą slaptai Ui- įsitikti 5 taip-pat "diploma- 
jmi ištremti iš Lietuvos Į Vo-įtai" iš Lietuvos—A. Smeto- 
kietijos gilumą du kairieji—(na ir kit. Gal rinks Lietuvos 
J. Vileišis ir A. Janulaitis, "neutralizuotai valstybei" 

. ---------- amžiną karalių...
Petrapyly. j .

Tautinių* demokratinių Lietuvos Darbo žmonių 
grupių blokas. Lapkričio 8 Taryba viename savo pas- 
d. Įvyko visų Įeinančių i De-: kutintųjų posėdžių nutarusi 
mokratijos Tarybą tautų 
demokratijos atstovų pasi
tarimas. Dalyvavo ukrai-| 
niečiai, lenkai, lietuviai, bal- 
tagudžiai, žydai, armėnai, 
gruzinai, Kaukazo ir Rusi
jos musulmanai, totoriai, Vol 
gos kirgizai, buriatai. Pir
mininkavo nuolatinis "Ru
sijos Internacionalistų" pir-Į 
mininkas M. Januškevičius.'dar mokiniams liuosų vak-Į»r tino meldžiu pranešti.

A. Birieta. 'Nutarta pasivadinti "Tau- nasijų. 62s Kish^krežstbal'S R.Mkfnr<i

Pajieškau pusbrolio Antano Bum- 
blausko, Kauno gub., l’elšių pav., 
Varnių valse., Redckų sodos. J aipgi 
ir kitų genčių ir pažįstamų meldžiu 
atsišaukti. (1-8)

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

yra vykinti gyveniman de
mokratinio Rusijos Lietuvių 
Seimo nutarimus.

99

Lietuvių gimnazija jau 
atidaryta ir pamokos prasi
dėjo. Kol kas veikia du 
priešklasinės skyrių ir 3 pir
mutinės klesės. Vaikų mo
kinasi 100 su viršum. Yra

Pajieškau Juozo Liutkevičiaus, Su
valkų gub..Puncko parap. Kravienų 
kaimo, turiu svarbų reikalų ir mel
džiu jo paties atsišaukti ar kas jį ži
no pranešti.

Jonas Zimnickas.
BOK 1181, Piltsfield, Mass.

Pajieškau brolio Juozapo Stara- 
dausko. keturi metai atgal girdėjau 
gyveno Pittsburgh. Pa. Kauno gub.. 
Šiaulių pav, Kepaiių kaimo. Turiu 
svarbų reikalų, jis pats lai atsišau
kia arba kas apie jį žino malonėkit 
pranešti.

Feliksas Staradamskis, (3) 
441 N. Franklin str..

Philadelphia, Pa.

Pajieškau Jurgio Kamicko, Kauno 
gub., Panevėžio pav.. Biržių parap., 

i Kapeliškių sodos. Jo patiem atsišaukti

Jonas Užubalis.
Kishwaukee

Pajieškau brolio Jono Kaulino Kau
no gub.. Šiaulių pav.,- Papilės vaisė. 
Palveikos sodos, gyveno Valparaiso. 
Ind. Meldžiu atsišauk. (2)

J. Kaulinas,
130 D st., So. Boston, Mass.

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

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

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

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

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

J. Dunda.
S6 Allanson Rd., Bridgeport, Conn.

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

O. Kuzma, (2-8)
>0 Williams avė., Bristol, Conn.

Pajieškau draugo Danieliaus Kil
kaus. Kauno gub., Vilkmergės pav., 
Kupiškio parapijos, Itkonių sodžiaus, 
gyveno, rodos, Chicagoje. Meldžiu at
sišaukti. (1-8)

Petras Tamošiūnas,
*01 So. Main st., Bridgeport, Conn.

_ Pajieškau draugo Antano Jaraičio, 
Kauno gub., Raseinių pav.. Sartinin
ku vaisė., Gudaičių sodos, gyveno 
Chicagoj. Jo paties atsišaukti ar kas 
žino meldžiu pranešti. (3)

Juozapas Jucikas
7210 E. 12-th str., Kansas City, Kan.

Pajieškau brolio Povilo Pikelio, 
Kauno gub., Šiaulių pav., Luokės pa 
ap. Jo paties atsišaukti ar kas ži

no meldžiu pranešti.
beliks Pikelis, (1-8)

2726 Spring Alley Pittsburgh, Pa.

Pajieškau brolio Juozo Mickevi- 
iaus, Suvalkų gub., Mackavos vaisė.. 

Navininkų kaimo jo paties atsišauk- 
i ar kas žino meldžiu pranešti.

Petras Mickevičius, (2-8)
I{OX 161, Sidney Minės. N. S. 

CANADA.

Pajieškau brolio Juozapo Staradau- 
skio, prieš 1 metus gyveno, rodos, 
l’itt.sburge, paeina iš Kipaliu kaimo, 
.šiaulin pav.. Jo paties atsišaukti ar 
kas žino meldžiu pranešti.

Feliksas Staradauskas,
UI N Franklin st, Philadelphia, Pa.

Pajieškau savo vyro Miko Kairio, 
kuris prieš du metu išvažiavo palik
damas mane. Girdėjau kad apsivedė 
antru kariu Hartford. Conn., pasi
vadinės M. Midšausku. Užsiregistra
vęs M. Millcr. Antrą pačią taipgi pa
metė. Kas iš čia tilpstančio paveiks
lo pažintų malonėkite pranešti. Taip
gi prašau atsišaukti giminių ir pažįs
tamų (2)

Ona Janusauskiutė-Kairienė.
126 So. 1-st str., Brooklyn. N. Y.

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

Kazimieras Venslauskas
S Chandler st.. Marlboro, Mass.

Vincento Ivanausko, Vil- 
Žaslių parap.. Litviniš-

nusbrolių, visi Litviniš- 
Jie patys arba kas apie 

Z) 
Adolfas Ivanauskas,

st.. Pittsburgh, Pa.

, Pajieškau Filomeno Varniuko iš 
Alsėdžių miestelio, prieš pat karę at

vyko Amerikon. Taipgi Elzbietos Am
brazaitienės iš Kauno miesto, meld- 

j žiu atsišaukti.
Anelė Liutkeviėienė

; I I 7 Wharton str..

I

Pajieškau
niaus gub., _ _ r , _______
kių kaimo; taipgi Martyno ir Stanio 
Ivanauskių,
kių kaimo. _ ___
juos žinote malonėkite pranešti. (1-8 J

*
2228 Forbes

Pajieškau apsivedimui merginos 
lietuvaitės, ne senesnės 27 metų, ap- 
sipažinusios su anglų kalba ir raštu. 
Aš turiu gerų biznį ir reikalinga man 
pagclbininkė gyvenime. Norinčios 
turėt gražų gyvenimų malonės atsi
šaukti. Platesnes žinias ir atsakymų 
duosiu kiekvienai.

J. M. Rogers (2-8)
124 N. 10-th sL, Philadelphia, Pa.

Pajieškau apsivedimui merginos ar
ba našlės, sutinkančios tuoj po Ka
lėdų apsivesti. Platesnių žinių mel
džiu kreiptis laišku. As esu nevedęs 
vaikinas. (1-8)

V. G. Jaunikaitis,
625 Driggs avė., . Brooklyn, N. Y.

NEW HAVEN. CONN.
Petro ir Onos Buividų duktė Eu- 

genia apsivedė su Benediktu Budri- 
ku 18 gruodžio, š. m. civiliu šliubu. 
Vestuvės buv<- be svaigalų namuose 
l>o nr. 136 Liberty st

Eugenia yra 16 metų amžiaus, gi
musi Licpojuj, mokyklą baigė Bosto
ne.

Budrikas yra 20 metų, 
Indriūnų. Jaunavedžiam 
laimingo gyvenimo.

paeina iš 
linkėtina 

(1-8) 
P. Buividas.

PARDAVIMAI.
PARSIDOL’DA FARMA 120 akrų, 

visa žemė lygi, apie 40 akrų dirba
mos žemės, su visais budinkais, ma
šinoms ir gyvuliais: 11 karvių, 2 
arkliai, 2 kiaulės, pusė mylios nuo 
miesto, kaina $4,000. (1-8)

George Simonaitis
Ingalls, Mich.

PARSlIll ODA New Amerikan Te- 
Ur Co. krutančių paveikslų biznis, 
vas manote atidaryt krutančių pa
keiksiu bizni, tai čia jums geriausia 
oroga nupirkl viską, kas tam biz
niui reikalinga. Biznis jau išdirbtas 
’>er 3 metus, geroj vietoj. Platesnių 
žinių kreipkitės ypatiškai kas ketver
tas teatran arba laišku.

668 N. Main st. cor. Vinc sL.
Montello. Mass.

Bonos 
Maited 
Milk

HASHOEOUAL

hnn'.tatrflb.r.i

Jei nerviškas ir neramus
Jeigu diena reikalauja iš tavęs 

ruĮK-stingumo ir tvirtumo, gi tuo 
tarpu esi nervingas i- suerzintas, 
negali naktimis miegoti, tai puo
delis

BORDEN’S
Maited MUK

IN THE SOUARE PACKAGE

Suteiks tau pagalbą ir sykiu svei
ką ir patenkinantį maistą.

PIRK PAKELI ŠIANDIEN
Parsiduoda visose aptiekose.

Išpildyk šitų kuponą ir pasiųsk 
Maited .Milk llcpL, K 

Bordcn'a Condcnsed Milk Ca.
New York.

j dek už l’K. štampų ir (rauk mus 
rankvedį ir sampelį, pakaktinai iš
bandymui.

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

Address

NAI JAS LAIKRAŠTIS
Jau 8-ni numeriai išėjo “ŪKININ

KO.'’ kuris tikrai puikus ir tinkamas 
skaityt mažiems, jauniems ir se
niems. Jis nekelia su nickuom vai
dų. Talpina gražius pamokinimus 
ūkininkams ir naujienas miestclnin- 
kams. Kaina $l.'h> metams, Prisiųs- 
kite markutę, o prisiųsiu viena nume
rį ant pažiūros. adresas: (52)

“MICH1GANO l KININ'K \S".
P. O. BOK 96. Ilart. Mich.

britva.
Barberiška britva, gvarantuota, 

kaina $3.50. Jeigu nepatiks pinigai 
grąžinami. Prie britvos duodu dova
nų knyga “Rasputinas.” parašyta 
minyko llliodoro. buvusio Rasputino 
draugo, kuris plačiai aprašo apie Ru
sijos buvusio caro rūmų paslaptis. 
Kaina 40c. Puslapių 100.

M. Zizas, (l-8>
138 Millbury st.. (Dept 2)) 

tVorcester, Mass.

GERA PROG \. Noriu mainyt na
mus ant Farmos. Namai yra ant pui
kios gatvės ir geroj vietoj, netoli nu*» 
dideles dirbtuvės, l’armeriai naudo
kitės šita proga. Platesnių žinių 
klauskite per laišką. (1-8)

P. Paulauskas,
Philadelphia, Pa. 2373 W. laifayettc avė. Detroit, Mich.

Syracu.se


■ ' 1 ’

i

L.
HUMORISTIKA.

vj»ųme sviete knyga 
SAUJA PWŲ. 

SENBERNIAMS ir 
SENMmtGftMS.

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 iabai puikiais- 

artistiškais paveikslais. 
Kaina tik 35 centai.

Knygos reikalaukite pas:
A. PIPIRN1NKAS

2023 ST. PA U L AVK. 
CHICAGO, ILL. 

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

Agentams duodu didelį nuošimtį- 
tkomišina >.

/

GROMATA DŽIAN 
BAMBAI.

Pašlovintas lojeri of Junai- 
tet Steic of Jemerika.

Buk lockavas išeksplei- 
nyk mums vieną labai dide
lį kveščiną, bo mes dabar ne
žinome ar poteriaut dešimts 
dievo prisakymų, ar manyt, 
kad senis Dzievulis d a ne
turėdamas vaikų padarė di
delį misteiką, * prisakyda
mas visiems vaikams šena- 
vot savo tėvą, no mader, 
kad jis butų ir tikras beibė.

Tai vienas kveščinas.
Antras yra va koks. Pas 

mus Buenos Aires gyveno 
sau tūlas Paliulių Juozapas, 
kuris prieš penkis metus pa
ėmė-sau už moterį Lietuvio 
dukterį, padarė reikalingus 
prižadus ir raštus šalies val
diškoj įstaigoj, laimingai 
sau gyveno, ir rodėsi labai 
razumnas vyras. Pasidarė 
jau gražaus turto ir du vai
ku susilaukė, ale štai tam 
žmogui galvoj pasiliko tuš
čia ir tamsu kaip riešučio 
kiavale. Sako, kad gavo 
bziką, dėlto 19 dieną augus- 
to jis užsimanė kunigiško 
pablagaslovijimo arba ant
ro šliubo su senbernio pa* 
lai minimais.

---- Jo maži vaikučiai, maty
dami, kad papis varo mamę 
i bažnyčią paimt su juo šliu- 
bą, o juos gi krikštinties, iš
smuko iš namų ir pasileido 
bėgti, o jaunavedis-tėvas 
vaikytis po gatvę vaikučius 
ir gaudyt juos. Susirinku
siems gatvėj vėplom buvo 
fain frii-šio. kaip nuotaka 
su jaunikiu važiuodami 
šliuban gabenasi bažnyčion 
po vaiką, ale man toptelėjo 
galvon kveščinas, kas dau
giau tur razumo, ar tie du 
vaikai ar tas didelis beibė?

Man bedūmojant kilo ir 
kitas kveščinas, ar vaikai 
pašenavonę turi atiduoti tė- 
vui-beibei , ar tėvas-beibė 
daug-daug už jį razumnes- 
niems vaikams? Jeigu vai
kai beibės-tėvo turi klausyti 
patįs daugiau razumo turė
dami, tai tas yra neteisinga, 
o Dzievulis, sako, labai tei
singas ir mandras, tai kam 
jis tokį fuliš prisakymą 
padalė?

Išckspleinyk man tuos 
kvieščinus. o aš tau iš Bue- 
nos-aurės bananų kekę pri
siųsiu.

O dabar pasilieku sveikas 
ir gyvas ko ir tau žičinu.

Palermos Miesčionis.

r ■

KELEIVIS.
s

♦

VISOKIOS ŽINIOS
Nusipirk mosties.

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

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

I 
i

Visi COLUMfMA Oramafonai | 
» Letensią Rekordai I

gaunami

PtUUN ir ZELMKI
KRAUTUVĖ

MĘS UŽLAIKOME VISUS UE- 
TUVIMCUS REKORDUS KIEK 
TIK JŲ YRA PADARYTA.

Prisiųsk po 75c. už kožnų Rekordą 
parašydamas dainų vardus arba nu

meri, o męs tų pačių dienų Hsiųsime jums Rekordus. Už jų gerumų 
gvarantuojame. Reikalaukit lietuviškų Rekordų kataliogo pamidėda- 
mi ar jau turite mašinų, ar na. Įdėk už 4c. štampų prisiuntimui.

PILVINIS IR SALDOKAS
233 BR0ADWAY SO. BOSTON, MASS.

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

Dabartinės gyvenimu aplinkybės 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 pągclbiiigumo. 
duokite apgaut suklastuotais vaistais, parduodamais 
už pigesnę dienią.
Šių seną tikrą gyduolę gausite visuomet tokiame 
oakeliie. kaip čia parodyta. Pirkdami žiūrėkite, kad 
butų ant pakelio ženklas „INKARAS” ir žodis 
„LOXOL,” o taipgi musą pavardė.
Tikrasis PAIN-EXPEL'.ERIS 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.F. AD. RICHTER & CO.

74-80 Waahin«ton Street, New York

savo proto, tu ir kiti iš jo; 
nesijuoktumėt, kaip jis savo; 
beibes ant stryto gaudė, kad i 
jas pakrikštyt. Ale aš tau i 
sakau, tu tikėk ir nenorėk! KARe I^VARe ŽMOGŲ 
žinoti, kaip tiki ir nenori 
nieko žinoti Paralių Juozas, 
bo kitaip man ir mano fran
tams kunigams visas 
nis

biz- 
nueis ant bom. Dacol.

Džian Bamba.

Palikimai.
Vienas vokiečių juokda- 

idarys, mirdamas paliko ši
tokį testamentą:

"Palieku visą ^avo turtą 
tiems giminėms, kurie per 
savo gyvenimą nei sykį ma
nės gyvo neatlankė.” • Bet 
kada suvažiavo jo giminės, 
pasidalinti mirusiojo tur
tais, tai terado tik suplyšu
sius marškinius ir mažą 
raštelį su parašu: "Tiek sa
vo gy venime teturėjau, tiek 
ir tegaliu jums palikti.”

Kitas gi rusų rašėjas, mir
damas paliko savo draugui 
surudyjusią rašomąją plun
ksną.

Franeuzų poeto palikimas 
ar nebus išmintingiausiu, 
jis mirdamas paliko 
sunui brangesnį negu 
tas—pasauli,

Iš PROTO.
Pittsfield, Mass., R. Can- 

tricala 46 metų vyras, besi- 
krimsdamas ir besielvartau- 
damas. kad jo sūnūs likosi 
paimtas Italijos armijon ir 
išsiųstas karės frontan, riek 
susirūpino, kad gavo sumiši
mą proto ir gruodžio 28 d. 
paėmęs revolveri pradėjo 
šaudyt pro atdarą langą ga
tvėn. Policijai pamišėli nu
veikus atrasta daug amuni
cijos. Išegzaminavus Cont- 
ricalą atrasta jį sumišusiu.

SUĖMĖ 60 PLĖŠIKŲ.
Chicagos policija padarė 

jiereitoj sąvaitėj ”ablavą” 
ant plėšikų ir areštavo 60 
žmonių. Manoma, kad jų 
tarpe bus daug tu vagių ir 
razbaininkų, ką pastaromis

i dienomis išplėšė Chicagos 
premiesčiuose dvi bankas, 
pavogdami išviso $93,000.

Aš, Alena Kostovska, pasiro- 
visai publikai akyse.

I. S. Stone, Oph.D
Akių

Specijalistas.

10 m. So. Bostone.
399 Broadway, 

SO. BOSTON, MASS.

TeL: 17Ž7-J

Dr. David W.Rosen
Kalba Lietuviškai. Lenkiškai 

Rusiškai ir Vokiškai.
GYDO VISOKIAS LIGAS.

Valandos:
Nuo 8 iki 16 ryte. Na 

I iki 8 dienų, ano 7
8 vakare.

M1 HANOVER STREHT, 
BOSTON, MASS.

KARĖ, TĄI UGŲ GIMDYTOJA.

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

Jauke 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 beį 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:

savo 
tur- 

tas—pasauli, iš kurio py
nė poeziją ir sėmė visas gė
rybes...

L. St—s.

Taipgi vaistas.
—Girdi. Motiejau, tavo bo

ba manęs prašė tau pasakyt, 
kad vaikas -susirgo. Sakė 
kad nueitum pas daktarą.

—E, gali palaukt, kol išsi- 
gersiu, o sugrįžęs bobai kai
lį iškaršiu, kam nedaboja. 
Nu, sveikas, kūmai.

CHICAGOJ MOTERJS 
NEŠIOJA LAIŠKUS.

Pereitoj sąvaitėj Chica- 
goj pasirodė jau kelioli
ka moterų laiškanešių. 
Laikraščiai sako, kad jos iš
nešiojo visą dieną 50 svarų 
krepšius ir "išrodė visai ne- 
pavargusios.”

Kas mane išgelbėjo nuo varginan
čių ligų? Salutaras Bitteris. Aš 
per praeitus 4. metus buvau vos tik 
gyva. Aš kentėjau nuo nevirinimo 
piivo ir aispensijos. Mažai tegalėda
vau valgyti ir suvalgytas maistas su- į 
teikdavo daug man nesmagumo—at- ' 
siliepdavo skilvyj skausmai, rėžimas, I 
gurgimas vidurių. Diegliai suimda- i 
vo po krutinę, šonuose ir strėnuose. 
Niekur aš negavau pagelbos del savo 
sveikatos. Bet kada aš pradėjau rei- 
šalauti SalutarassBitteris ir Saluta
ras, Regulatria, dėl moterų, pradė
jau gerai jausties, gerai valgyti ir 
dirbti, pasidarė smagu viskas. Per 
C Mėnesius aš savo paveiksią nebega
liu pažint ir palikau laiminga naudo
jam- Salutaras Bitteria. Kaina$L00.' 
Galima gauti geresniuose saliunuose! 
ir aptikose, o kur negalima gauti, 
kreipkis pas:

SALUTARAS CHEMICAL INST. 
Žolės nuo visokių blogumų.

1709 S. Halsted SU Tel. Canal 6417. 
P. J. BALTRŪNAS, Prof.

Chieago, III.
Šitą apgarsinimą turėtų perskaityt 

kiekvienas, iškirpt ir pasilikt.

VINCAS DAUNORA
Aptiekorius,

229 BEDFORD AVENUE, BROOKLYN, N. Y.

Per toli.
Kapitalistas pirkdamas 

nuo farmerio arklį, klausia:
—Ar tas arklys gerai bė

ga?
—Taip. Dvidešimts mylių 

nesustodamas išbėga—atsa
ko farmeris.

—O, tai aš jo negaliu pirk
ti, nes aš gyvenu tik 5 my
lios nuo miesto, taip jis ma
ne per toli nuneš—atsako 
kapitalistas.

GIRARDVILLE IŠ
DEGĖ.

Pereitoj sąvaitėj Girard- 
villėj. Pa., buvo didelis gais
ras. Ugnis nusiavė visą biz
nio bloką. Gaisrą gesinant 
5 ugnagesiai likos sužeisti. 
Daugiau kaip 100 žmonių 
liko be pastogės.

> .

PER LAIŠKUS ARBA KLESOSE
Kzibeti, Skaityti, K^šyti Ac*!iik*i

30
Ksbas 
lekcija

4
tetutei
Ck*mi

Ut
Per laiškus, iš praki iškai sutai
sytų ypač tam Lk.-lui lekcijų, 
gali lengvai ir greitai išmokti 
Anglų kalbą, skaitymą, raštą 
ir gramatiką. Reikalauk poaiš- 
lLniiuo: prisiųsk ivž 2c markę.

MOKINAME ir KLESOSE 
įvairių mokslų, dienomis ir va
karais. . Klesos dėl vyrų ir mo
terų. Mokinkitės šioj moky
kloj; PASEKMĖ UŽTIKRINTA. 
Viską Aiškinam Lietuviškai.

AMERICAN COLLEGE PREPAR 
ATORY SCBOOL

dtaericu Sct«d «f LuįMtu)
3103 S. Halsted St. Chieago, III.

Redakcijos AtsakyiKi.

MAGIŠKOS ŠTUKOS.
Padavęs žiūrėtojams ištrt BOLĘ, 

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

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

(51)1
The Magic Shop.

BOX 309.

TUKSTANCEI UETUYIU GARBIN
vŠITA STEBUKLINGA KNYGA

Kožnas sergantis vyras bei moteris 
turi skaityti tą knigą ir pa

nauduoti jos pamokinimo.

ti

žingeidus vaikas.
Vaikas:- 

papa taip plikas?
Motina:—Nes jis 

mislina.
Vaikas:—O kodėl

Mama, kodėl
Atsakymas

Jeigu tu Palermos pilieti 
blyvini į Dievą, Džizų-Krai- 
są, panelę švenčiausią ir sa
vo patroną tikrą lietuvį, 
šentą Galį, buvusį paliokų 
karalaitį, tai tau nereikia 
žinoti, bet aš matau, kad ta
ve apsėdo pikta macis ir 
gundo žinoti, kaip kadaisi 
žaltys Jievą gundė, be ko ji 
nebūtų žinojus, kad bana
nas valgyt yra alrait.

Pirmiausiai tau reikia ži
noti, kad Dievas musų Dži- (
žus Krais rašydamas savo Myliu aš balsą tavo kalbos, 
konstitušiną visai nežinojo,1 Jautrią kilnojančią krutinę, 
kad Buenos Aires atsiras 0------ :-----—
kada toks fuliš Paralių Juo
zas, ką iš vyro į beibę persi- 
čenčiuoja. šiur-ting, kad jo 
beibės turi daugiau proto, o 
šiandien tik protas vertas 
pašėnavonės, bo jeigu tas

mama 
taip daug turi plaukų, 
gal nieko nemislini?

Motina :—E. tylėk, 
jau daug žinosi.

nes

MY14U A.Š....
Myliu aš tavo židrias akis, 
Myliu aš tavo veido grožę, 
Tavo žavėjanti šypsą 
Primena man žydinčią rožę.

Aktoriui (Pittsburgh.)— 
Tamistog "kritikos” nedėsi
me. Iš aktorių-mėgėjų, vel
tui dirbančių musų kultūros 
darbą daug reikalaut negali
ma. Pagerbimas jiems yra 
atlyginimu už jų triūsą, ta
tai ir J. Virbickas padarė. 
Jei perdėjo, reikia atleisti.

L. D. L. D. Komitetui.— 
Siųsdami pagarsinimui kokį 
dalykėlį visados prisiųskite 
išanksto. Jūsų prisiųsto ne
galėjome dėti, nes laikrašti 
gausit jau po susirinkimo.

Martinui Urbai.—Pata
riame ant vietos išrinkt tre
čiųjų teismą ir to teismo 
nuosprendį paskelbsime. Ki
taip polemikos neįsileisime.

šaltis atneši 
Užsendintas

AUčlŲ UŽDEGIMĄ.

Ant 21 
akmens 

Gelžkeiio laikro- 
’ dis šriubeliu už- V sukamas, vyriš- 

. ko didumo, ant 
^3/20 metų auksuo

tas su išrašytais 
dubeltavais vir
iais. Labai tei- 

„ ____ . ,, singas, ypatingai
Holbrook, Mass. gęjįįgiju važiuojantiems žmonėms, 

____  kuriems reikia visuomet tikras lai- 
kas žinoti. Gvarantuetas ant 20 me- 

—tų. Ypatingas pasiūlysimas. Mes iš- pV'______ siusime šį laikrodėlį ant kiekvieno ad-L* I reso už $5.95 C. O. D. ir persiuntimo
€ L kaštus, su teise jums viską peržiūrėt.

1 lį Jei busi neužganėdintas, nemokėk nė
JJ cento. Atsiminkite jus užmokčtu- 

u* toki Pat laikrodėlį apie $25.00 
jei pirktumėt kitur. Puikus auk
suotas lenciūgėlis ir kabutis dykai su 
kiekvienu laikrodėliu. (?)

EKCELSIOR WATCH CO.
906 Athenaeum BIdg. CHICAGO. M.L

•H
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Suraminantį balsą dainos 
Ir kasų spalvą aksominę.

Myliu tavo linksmą juokėsį 
Kuris sieloj džiaugsmą kelia 
Kuris taip nuo visų -skiriasi, 

M w [Lig balsas auksinio varpelio.
Juozas nebūtų praliuzinęs 21-VII-17. Kainas Jr.

NORI. KAD MERGINOS^ 
MYLĖTU?

Jeigu taip, tai nusipirk {jį

f
Galima gaut pirkti visus Ame į 

rikoje leidžiamus laikraščius, ■ 
taipgi ir juos užsiprenumeruoti. S 

Krautu ’ė atvira nuo 7 ” 
iki 12 vidurnakčio.

Toliaus gyvenantieji 
keiptis lašku šuo adresu:

J. A. KATKUS

ii ryto į ‘

H
i ‘ 22*4 Forbes »t.. Pittsburgh, Pa. I 

■yjMmoioioY** y i r i * ?

CASCARA OUININE
Sena šeimyniška gyduolė—žirneliu 

pavidale lengva priėmimui. Nėra joje 
svaigalo. Nedaro nepriimnumo pri
ėmus. Išgydo šalti į 24 valandas., 
gnpą į 3 dienas. Gauk raudonu vir
šeliu su p. Hill paveikslu dėžutę.

Visose aptiekose.

KREST KENDtlŲ. į 

o ji niekad nepųmiri ju», nes • 
kendžių gardumas priverčia jįų ' 
jus mylėt. Reikalaukit visur ir ‘ 
visados Ix>wwey’« Crest Kca- Į 
džių. Jeigu negali gaut kitnr, t 
Ui prisiųsk mums dolerį, o 
gausi vienų svarų geriaoatų 
Amerikoj išdirbtų Itendžių.

Geriausias agentas Boa*
K.MDLAU8KA1

m BHOADGTAT,
SOUTH BO8TON,

<

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

Mes norime kad kožnas Lietuvys. vyras 
ar moteris žinotu- visą teisylie apie savą 
Kfią. Mes norime kad žinotumėte kode! 
jus kcntite ir kaip jus galite atgauti 
savą sveikatą. Tie visi dalykai yra 
pasakyti labai vertingoj knygoi, kūrę 
šiliniame dykai ant kožną pareikalavimą. 
Toje knyga yra parašyta po daugelis 
metą, tirinėjimo ir daugelis metu gydymo 
tuks’.ančvis užšalėjusiu bei chriniškų ligų,

ET*4 K t't-f. i"4 K ♦ UKf

Jonas A. Katkus
UŽLAIKAU VISOKIŲ KNYGŲ < 

IR KITOKIŲ DAIKTŲ.

Rusijos Revoliucijos
Paveikslas.
Minėtas paveikslas parodo , kaip 

nuginkluoja carą ir kaip jis turi pa
sitraukt nuo sosto, 
riai Aplinkui apsupę su raudonomis 
vėliavomis apskelbia laisvę. Pa
veikslas spalvuotas ir gerai atrodo, 

i Prisiųskite 25 c., o mes prisiusime 
Jums paveikslą. Galite suvyniot 25c. 
į popioią ir pasiųst prastame laiške

Revoliucijonie-

apskelbia laisvę.

o mes prisiusime

į popiaių ir pasiųst prastame laiške 
užrašydami aiikiai adresų.

"KELEIVIS” 
255 Broadway, 

South Boston, Mbm.

kuries nievienas daktaras ne supranta 
arba ne žiną kaip juos gydyti. Toje 
knyga yra parašyta aiškoje. paprastoje 
kalboje, kūrę kožnas galo suprasti ir 
pažinti juos verte. Jijį apšoka apie 
20 yvairių ligų, kunes mes gydome ir 
pasaka kaip jus galete įgyti nž labai 
mažą preke, pilną kursą gydymo, kun' 
galete vartuoti name.

J<igu kentite nuo skausmo strėnų, 
aukim bei gelent'iu sąnarių, smarkit] 
skaivlejimu galvi*; jeigu neturite norą 
valgyti; jeigu turite suruguse- pilvą.

atsiraugėjimo maisto, skausmą pilvo po 
valgiui, koktumą pilvo ir vcma:c; jeigu 
turite žarnų užsikimšimo, tutžinius atsiti
kimus, 3’>vi1ktą licžuvė, nepriimną kvapą; 
•eigų negalite miegoti; jeigu turite baisus 
sapnus; jeigu esate išnaikinti; turite 
stoka ambicijos; jeigu jaus’ate pavargin
siu ir turite skaudingusraumenėsatsikėlus 
iš miega; jeigu turite tamsus taškus po 
akių, esate nedrąsos ir šalinatise nuo 
draugų, esate nuliudvs ir jūsų gyvenimas 
ĮT.a jums peiktus;—jeigu turite tuos ligas 
ir apsireiškymus, tai turėtume skaityti 
tą naudingą knygą.

Gali būti kad esate kankiname kokio- 
mes privatiškomes ligomes, kuremes už
sikrėtėte ar kokemes paveldi-jelomes 
ligomes, kaip nevalu ir blogu krauju, 
užnoiijimu kraujo, skaudulis, senais 
žaizdais, spuogais, odos lig-.mes, slinkimu 
plauku, variu taškais gerklei ir ant kuna. 
chroniško skaivlejimo gerkles, sulinu- 
semes lni uždegusemos, skaudingunu-s ir 
iauslamcs dalemcs 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 budo galite 
būti sveiku, stipru, linksmu vyru ar 
moterę. Ta dykai siustą knvga yra 
krautuve zinios ir yra pilna geru patarimu 
ir informacijų, kūrės kožnas turi žinoti 
ir pagal piju sekti. Atsisicsk tuojaus 
ir parašyk sava vanla ir pavarde ir pilno 
adreso visai aiškiei ant tuo p.(p< rio, kuris 
randuse žemiaus, iškirpk ir siusk mums 
Šiandien.

DR. J. RUSSELL’HllCE CO„ I..-80I .—9 So. Clinton St., Chieago 
GBRBIAMIBJI:—Mddžiu petsiųsti man visai dykai jttsn bran

gią medikaHška knygą.
(Išrašyk sava varda ir pavardė ir pilna adresa visai aiškiei.)

Vardas, pavarde ir adresas14 žirneliai až 25c.



Evoliucija ir Revolicija
PARAŠĖ MARK FISHER

Kad organiškoji gyvybė per amžius 
keitėsi ir taikėsi vis prie naujų aplinkybių, 
tai prirodė mokslininkai; bet kodėl keitėsi 
draugijos tvarka, tai lieka prirodyta rev<> 
liucinei darbininkų klesai. Karolius Mark
sas ir Fridrikas Engelsas prirodė, jog žmo
nės. kaip ir visi kiti organiški gyviai, turi 
taikytis prie savo gyvenimo aplikvbių ir kad 
žmogaus protiškas ir draugijinis pakilimas 
kiekvienoj gadynėj priklauso vis nuo gyve
nimo sąlygų.

Žemės ir oro permainos perkeitė gyve- 
Ui± bar jau pradėjo imti juos gyvus nelaisvėn 
” nimo sąlygas žemesniems gyvūnams. Drau- 

i gijinės gi sąlygas keitėsi su atsiradimu nau
jų išdirbystės būdų. Žmogus, kaip ir že- 
1 mesnis gyvūnas, turėjo mainytis kad prisi- 
i taikius prie persikeitusių sąlygų. Bet atim
kit civilizuotam žmogui šių dienų Įrankius 
ir duokit jam tik akmeninį prabočių kirvi, o 
po dviejų gentkarčių visa civilizacija išnyks 
nuo žemės paviršiaus ir žmogus vėl prisi
taikys prie laukinio gyvenimo aplinkybių, 
kokiose gyveno jo pratėviai tūkstančiai me
tų atgal. Iš kitos vėl pusės, laikraščiai nese
nai rašė apie kanibalų (žmogėdžių) virši
ninko sūnų, kuris pabaigė vieną didžiausių 
Amerikos universitetų. Šitas laukinis žmo
gus i kelis metus prisitaikė prie naujo gy
venimo aplinkybių, kurios yra mašininės 
išdirbystės pasekmė.

Kiekviena draugijos tvarka savo pra
džioje buvo pritaikyta prie gyvenimo ap
linkybių, prie savo laikų išdirbystės. Bet 
išdirbystės būdams nuolat besikeičiant, tu
rėjo ateiti laikas, kad senoji tvarka prie 
naujų, gyvenimo sąlygų jau nebetiko. Toli
mesnė pirmvneiga prie senos tvarkos pasi
darė jau nebegalima. Todėl šitą senąją 
tvarką reikėjo griauti, o statyti naują, jau

SKYRIUS I. 
Evoliucija.

Daugelis socialistų rašytojų, norėdami 
padaryti propagandinius savo raštus kuo- 
lengviaųsiais, neaiškino pamatinės socializ
mo teorijos. Daugelis yra tos nuomonės, jog 
paprastam darbininkui mokslinė literatūra 
neprieinama. Bet tame yra didelė klaida. 
Mes žinom, kad veik kiekvienas didelis išra
dimas buvo padarytas darbininkų: ir dau
gelis mokslinių teorijų, dabar pripažįstamų i 
jau teisingomis, savo laiku buvo skelbiama 
darbininkų, kuriuos viešpataujanti "švie
suolių” klesa persekiodavo ir pajuokdavo. ‘

Tokie rašytojai, manydami jog darbi-į 
ninkai negali suprasti mokslinio socializmo i 
teorijos, pasitenkindavo vien tik atsišauki-Į 
mu Į klesinius jų reikalus ir tiesos sąmonę. 
Tas davė socializmo priešams pamato da
ryti ant jo užpuolimus ir privedė prie juo
kingų ginčų, ar socializmas geras, ar blo
gas daiktas.

Visų pirmiausia reikia suprasti, kad 
socializmas nėra joks klausimas apie dorą. 
Socializmas yra teorija apie draugijos evo
liuciją, todėl čia negali būt jokio ginčo apie 
tai, ar jis yra geras ar blogas, taip kaip ne
gali būt jokio ginčo ar Darvino teorija apie , 
organišką evoliuciją, arba traukimo Įstaty- ' 
mas, yra geras daiktas ar blogas, teisingas į 
ar neteisingas. Vienintelis klausimas čia 
gali būt tik tame, ar tai tiesa, ar ne.

Mokslas parodė, kad visas pasaulis yra 
evoliucijos pasekmė. Kosmologija pasako 
mums, kokiu budu atsiranda planetos ir vi
sos jų sistemos; geologija, parodo, kaip iš 
organiškos gyvybės susidarė žemės pavir
šius, o biologija išaiškina, kokiu budu atsi
rado ant žemės organiškoji gyvybė. Moks
lą apie žmonių draugiją žino vien tik darbi-,prie naujų įcvenimo aplinkybių pritaiky

tą. Vadinasi, turėjo Įvykti revoliucija.
Bet išdirbystės budai nuolatos vis kei

tėsi ir tvėrė vis naujas gyvenimo 
gas. Tokiu budu revoliucija griovė

i

ninku klesa ir vien tik ji gali teisingai aiš
kinti socialės evoliucijos Įstatymą.

Darvinas mums parodė, kaip organiš
kam pasaulyje "kiekvienas gyvūnas turi 
prisitaikyt prie savo gyvenimo aplinkybių draugijos tvarką paskui kitos, 
arba išnykti.” Ir kiekvienas gali matyt, 
kad taip yra. Tolimuose šiauriuose, kur že
mė visuomet apdengta sniegu, gyvūnai taip
gi balti kaip sniegas. Daug metų praėjo, ne
suskaitomos kartos kovoj už būvi išnyko— 
tamsesni vis žūdavo, šviesesnio plauko užsi- 
likdavo—pakol galų gale užsiliko tik ge
riausia prie aplinkybių prisitaikę. Ilgas 
gyvenimas ant mėsinio maisto išdirbo pas 
eskimosą mėsaėdžio aparatą ir sultis. Ilga
kaklė žirafa, žalioji medinė varlė, galis ilgai rime žinių. Draugijinė arba socialė istori- 
užlaikvti kvapą greitasis vilkas, minkštako- ja prasideda su gentiniu komunizmu, 
jis pelkių tigras, belapis tyrų kaktus, gilia- 
šaknis lieknų cipras ir visi kiti gyvi daiktai 
yra vis prisitaikę prie ypatingų savo gyve
nimo aplinkybių.

Jei del kokių nors priežasčių gyvenimo 
sąlygos persimaino, gyvūnai taipgi turi 
mainytis ir taikytis prie naujų apvstovų. no asmens savastis, bet darbo vaisiai pri- 
Pavyzdžiui, bangžuvė turi keturias jau išsi
gimusias nedideles kojas, kurios parodo, bendro sandelio kas tik jam buvo reikalin- 
jog kitados tas milžinas buvo sausžemio gy- ga. Tuomet buvo ir kuopinė šeimyna: vi- 
vunas, bet del kokių nors priežasčių likos 
priverstas apsigyventi vandenyje, kojos li
ko nebereikalingos ir jos baigia pas ji išnyk
ti. Gamtiškas pasirinkimas pritaikė ji prie 
naujų aplinkybių.

Tyrinėjimas randamų Įvairiuose žemės 
sluoksniuose iškasenų aiškiai jau parodė, 
kad kiekvienoj gadynėj ant žemės buvo vis 
kitokia gyvybės forma. Keičianties žemės 
paviršiui, keitėsi visos aplinkybės ir visi į 
gyvi daiktai turėjo taikytis prie naujų apy- 
stovų. Del šitos priežasties kitokioj gady
nėj būna visai kitokia gyvybės išvaizda.

Taip yra ir su žmonių draugija. Kuo
met mes pradedam tyrinėti draugijos evo
liuciją, mes atrandam, kad ji taipgi dalyja- 
si i kelias gadynes ir kad kiekvienoj gady
nėj būna vis kitokia draugijos tvarka. Mu
sų pačių istorija dalija žmonijos pirmynei- 
gą Į kelis periodus arba laikotarpius. Kiek
vienas tų laikotarpių baigėsi vis revoliuci
ja, kuri Įvedė visai naują draugijos tvarką. 
Gentinis komunizmas, senovės vergija, vi
duramžių baudžiava ir šių dienų alginė ver
gija viena nuo kitos taip skiriasi, kaip ski
riasi šių dienų žinduoliai nuo išnykusių 
čiuožų gadynės milžinų.

sąly- 
vieną

SKYRIUS II. 
Gentinis Komunizmas.

Gentinis komunizmas arba kuopinis 
žmonių gyvenimas, tai seniausia draugijos 
tvarka, apie kokią yra užsilikusių kokių 
nors žinių. Nėra jokios abejonės, kad buvo 
laikas, kuomet žmonija stovėjo dąr ant že
mesnio išsivystymo laipsnio, bet kokios tuo
met buvo gyvenimo sąlygos, mes jau netu-

.KAMGI VAITOTI?
Jei perlais ispuošiam 
Krutinę tironų, 
Jei viską suruošiam 
Del turčių, valdonų;

Jei turtus iš darbo 
Mes galime tverti, 
Tai kamgi vaitoti, 
Dejuoti ir verkti?... 
Juk patįs tad galim 
Ir sau laimę atverti.

L. Studentas.

- NAUJŲ METU PATA
RIMAS.

Skilvio netvarka yra blo
giausiu dalyku. Tie sugadi
na savo metų pasisekimus 
kurie nedaug paiso apie sa
vo sveikatą. Pradėk tuo
jaus kaip tik negerumas ap
sireiškia ir laikyk skilvį 
tvarkoj per ištisus metus 
vartodamas Trinerio Ame
rikonišką Karčiojo Vyne 
Elixerį. Tau nereikės bijoi 
užkietėjimo, nevirškinimo 
apetito stokas, galvos skau
dėjimo, nerviškumo ir abel 
no apsilpnėjimo. Tik reikia 
vengti pigios imitacijos, ko
kios daromos, kad pamėg
džioti Trinerio Kartaus Vy
no ElixerĮ. Gaunama viso
se aptiekose. Kaina $1.10 
Be to tavo šeimynos medici 
nos sandėlyj visados tur' 
būti Trinerio Linimentas 
kaipo pagalba nuo reuma
tizmo, neuralgijos, sausgė- 
lės, nikstelėjimų, pertempi
mo, ištinimo ir tt. (Kaina 
35 ir 60c. visose aptiekose 
išsirašant—45c. ir 75c.)
Taipgi Trinerio Kosulio Se 
dativas nuo persišaldymo 
dusulio, užkimimo ir kosėji 
mo. (Kaina 25 ir 50c. ap
tiekose, išsirašant—35 ir 6C 
centų.) Joseph Triner Com
pany, 1333—1343 «So. Ash 
iand avė., Chieago, III.

CGc<3).

TRUMPI IR A1&KŲS STRAIP8NEUAI 
PROLETARUKOSIOS F1LOZOFUOS.

DARBO ŽMONĖS! PLATINKITE "RELEI V J." 
Jis pasitarnaus Jums visados teisingai ir visame 

šventai gins Jūsų-reikalus.

Atidariau naujų vietų Bostone. 
SIUVU VISOKIUS RUBUS 

pagal vėliausių mada— 
GRAŽIAI IR PIGIAI 

Taipgi galima gaut ir gatavų. 
M. M. ANDRFAVS 

I Andriušiutė) 
Bc^lston Street, BOSTON.

ELEKTRA YRA GYVASTIS.
VYRAI—MOTERS—KAM KENČIAT? Bukit tvirtą*, 
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 pagelbų taip pigiai. 
Tasai elektriškas diržas padarytas su ypatingu tikslu. 
ATNAUJ1NT GYVYBE nusilpusio kūno dalyse. Geras 
nuo susinervavimo ligų, reumatizmo, suirimo pilvo, ink
stų, plaučių ir kitokių negalių vyrams ir moterims. Ne- 
kentėk da vien* dienų. Prisiųsk 11.50 su vardu ir adre
su, o mes pasiųsime tuojaus. Priduokite juosmens mie- 
rų. Už Suvienytų Valstijų reikalaujame užmokėt iš kalno.
Fishleigh & Co„ B. 70 Atheaaevm BMg„ Chieago, III.

REUMATIZMAS
YRA MANO ORO PRANAŠAS.

Aš Kaliu pasakyt kad bus lytingas 
lienos Dradėjus baisiai skaudėt pe

čius ir kelius. Bet atsišaukus pas se- 
*ą draugą, tuojaus išvaiko tų baisų 
skaudė ji mą.

Sloan’ Linimentas labai lengvai 
-įaudot, nereikia visai įtrinti, jis tuo
jaus įsigeria ir prašalina kančių. Šva
resnis negu plasteris arba mostis. Pa
bandyk jį užpuolus podagrai, strėnų 
diegimui, neuralgijai, sumušimo ar
ba išsisukimo. Didelės bonkos. Galit 
gaut aptiekoje, 25c. 50c. ir $1.00.

MOTERŲ IR MERGINŲ 
ŽINIAI.

Draugijų reikalai
LIETUVIŲ MOKSLO DR-STĖS 

VALDYBA. 
Pittsburgh. Pa.

Juozas Maskeliūnas, — 
2025 Colwall Street

Pirm.

Pirm, pagelbr Povilas Kavaliauskas 
2131 Forbes st., 

Prot. Sekr Juozas Virbickas,
149 Moultrie Street 

rin. Sekr. Pranas Urlakis,
1525 Penr.. avė., 

Kasierius Karalius Varašius.
Ali Nation Dep. Rauk S. S 

Kasos globėiai:
Kastantas Šimkūnas • ir Ant. Macai 
tis. Direktoriai: Jonas Blažaitis, Ado 
mas Kardonas Jonas Pociūnas ir Pov 
Stanišaussas.
Maršalka: Aleks. Kivinskas.

GRAND RAPlbS. MICH. 
Lietuvių Sūnų Draugijos Valdybos

°irrn.

N
Prie gentinio komunizmo žmonės gy

veno gentimis arba kuopomis ir žemė pri
gulėjo bendrai visiems genties nariams. To
kie paprasti ginklai, kaip akmeninis kir
vis, lankas ir durtuvas tuomet buvo vienin
teliai Įrankiai. Jie buvo privatinė kiekvie-

gulėjo visai kuopai, žmogus imdavo iš

adresai: 
Pijus K susiu s, 

506 Leonard st. N. 
pagelb. K. Zaleskevičius, 

506 Leonard st N.
Rašt Jonas-švedas, 

1574 Muskegan avė. N. 
?in. rast K. S. Jakimavičius, 

1520 Qu»rry Avė. N. 
iždininkas K. Rasikas,

318 Leonard st N. W 
Organo prižiūrėtojas: K. S. Jaki 

•navičius, 1520 Quarry avė. Su viso 
kiais Dr-jos reikalais kreipkitės prit 
valdybos virš nurodytais adresais.

LIET. DARB. BR. PAS. DR-STĖ 
Coariney, Pa.

Valdybos adresai: 
D. Lekavičius—pirm.

BOK 138, Courtney, 
f. Bapraila—pirm pag.,

Courtney, 
\nt. Bročinski?—Fin. rast, 

P. O. BOK 327, Courtney, 
Jonas Stonislovaitis, prot. rast, 

P. 0. BOK 176 Courtney, 
lt Bernotoviėia—kasier., 

P. O. BOK 28, Courtney, 
Visi nariai.kurie gyvena 

nalonėkite prisiųst visas i 
mokestis, kad nenustoti tiesų ir pa- 
alpos.

?irm.

'’rot.

Materialistiškas
Istorijos
Supratimas

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

KAS GIMDO PASAULYJE VISOKIUS 
BAISIUS NUOTIKIUS.

II. Materijaiiškaū* IstorijM supratimas.
III. livedimą patvirtinimai.
IV. Pirmoji Kryžeivių Karė.
V. Antroji Kryžeivių Karė.
VI. Trečioji ir sekančios kryžeivių karė*.
VII. Kryžeivių karės su Krikščioniais ir

KNYGA PADALINTA I AtTUONIS 8L YRIUS.

SKYRIUS I. {vairų* IstorijM supratimai
SKYRIUS 
SKYRIUS 
SKYRIUS 
SKYRIUS 
SKYRIUS 
SKYRIUS

Stabmeldžiais.
KARIŲ PRIEŽASTIS.

SKYRIUS VIII. Materijališkasis IstorijM Suprati
mas ir Darbininkų KIcsm Išsibuosavimas.

TĄ KNYGĄ TURĖTŲ PERSKAITYT KIEKVIE
NAS PROTAUJANTIS ŽMOGUS, kuris nori pla- 

čian ir aiškiau suprasti pažangų draugijinį surėdymų
KAINA KNYGOS 20c.

Garniams "Keleivio” Knygyne. Rašant laiškų arba 
siunčiant pinigua, adresuoki t taip:

"KELEIVIS,” SO. BOSTON, MASS.

14
tarpe VVashinĮjton ir Tremont sts.)

Telephone: Grccnpoint 2372

MACYS BROS.
FŪRMTURE CO

r

TIKRAI LIETUVIŠKA KRAU
TUVĖ IR IŠLYGOS PIGIOS

Pa

Pa

Pa

Pa

i toliau 
užvilkta.-

ST. CHARLES. ILL.
Dr*stč* 'Vaidyba.
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£
K

2
2!/
5

i

$1.00
Pristatom į namus visokius 

daiktus į riša apielinkę Jemey. 
Ne w York, - - ■
Bmnklyna. 
Atvažiuokit 
užsimokėsi

South ir Centrai 
Mnspeth ir kitur, 
ir iš toliau, Va-ai

198-200 Grand Street

i
i

ir kitokius Rubus
DUOKIT PASIŪT MUMS.

f loke y

Siu

Mes užtiknaam. kad Jus sučėdysit pinigų 
ir turėsite GRAŠIUS RUBUS. Kadangi 
mes imam materijų iš gerųjų firmų ir pri- 
mieruojam rūbų pagal žmogų, todėl musų 
pasiūti siutai ar overkotai uesudarko žmo* 
gaus išvaizdos ir būna tvirtesni.
VISOKIUS VYRAMS SIUTUS IR OVER- 
KOTUS. PASIUVAM PIGIAI IR GERAI.
TAIPGI IŠVALOM IR ISPROSINAM 

VYRŲ IR MOTERŲ RUBUS
Darbas geras ir užtikrintas. Kaina 

prieinama.
Tikras Juaų brolis lietuvi*

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

Telefonas: So. Boston—2101S
' jį|0^ieieee»G*eie»Aie*9»e»e*A«R»AiA»«9W»8»8«««eM*6isiei8»eiee6»eeeee«e«e*H»«»6eae«etete«e«»e»9»

sos moteris vyrui buvo pačiomis. Žmonės 
dirbdavo ištisą dieną, kad pasidarius pra
gyvenimą ir protiškas pakilimas prie tokių 
aplinkybių nebuvo galimas. Tečiaus vergi
jos tuomet da nebuvo, nes prie tokių pras
tų Įrankių nei vienas žmogus negalėjo tiek 
padaryt, kad galėtų kas nors atlikti jo po
nui.

šita draugijos tvarka buvo pritaikyta 
prie tų> laikų gyvenimo sąlygų tęsėsi dau
giau kaip 100.000 metų. Ji nebūtų išnykus ir

•iki šiai>dienai, jeigu nebūtų persikeičiusios 
gyvenimo sąlygos.

Žmonės išmoko auklėti naminius gyvu
lius ir dirbti žemę, kas sudarė naujas gyve
nimo sąlygas. Senoji gentinio komunizmo 
tvarka prie šito išdirbystės budo jau neti
ko. Senoji tvarka turėjo išnykti ir užleis
ti vietą naujai. Nauja tvarka buvo jau pri
taikyta prie naujų išdirbystės reikalavimų.

Pradėjus žmonėms auginti gyvulius ir 
užsiimti žemdirbyste, žmogus galėjo pada
ryti jau daugiau, negu reikėjo jo pragyve
nimui. Kuopa jau nebegalėjo—sunaudoti 
visko, ką jos nariai padarydavo. Kiekvie
nas asmuo tuomet pradėjo reikalauti savo 

i (Toliaus bus.)

D.L.K. Vytai
Pirmininkas—A. Šilkaitis,

P.-O. BOX 48, St.-Charles, 
Pagelbininkas—A. Urpulis, 

58—2nd SL, St. Charles, 
Prot.. Rašt.— K. Tamašiunas, 

73 W Illinois St., SL Charles, 
Turto Rašt.—P. Valentas,

579 W. 6th «L, St, Charles, 
Kasierius—T. .Eidngevičia,

LIETUVIŲ NEPRIGULMtNGAS 
KLU BAS CHICAGO. ILL.
VALDYBOS ADRESAI;

T. Kri.ščiokas—pirmininkas, 
191X1 So. Union avė., Chirago, 

Petras Keniutis— nrot. raštininkas, 
3238 So. Halsted sU Chieago. III. 

Jonas Vainauskas —Vice pirmininkas 
291 g Union ave„ Chieago, III. 

Antanas Staniulis —Finan. rašt 
3220 Wal)ace str., Chieago, III. 

Jonas Staniulis —1 odininkas, 
5237 Princeton.ave, Chieago, TU. 

Jobas Jausminas —Kasos globėjas, 
936—W. 35 str., Chieago, U). 

Kaz. NikOlaitis--organ. priž.
3347 Emerald avė, Chieago, TU.
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SKAITYKIT IR PLATTN-
K1T "KELEIVI.”

P tarpe Driggs ir Bcdford avė. 

Į BROOKLYN, N. Y. j 
ttdoioiAioiArrr^y^* ♦ »

j aptieka
Teisingiausia ir Geriausia 

į Sntaisom Receptus su di- I 
j džiausią atyda. nežiūrint ar iš ; 
5 Lietuvos atvežti ar amerikoniš- ■ 
j ki. Gyduolių galite gauti, ko- ; 
z kias tik pasaulyje vaitoja, taip- Į 
D visados randasi lietuvis ap- 
K tiekorius.
I EDVARD DALY, Saritimkas 
| 18 Bm4waY, So. Boston.
t Galite reikalauti ir per~hriš- .
| kus, o mes per ekspresą gyduo- 
R les atsiųsime.

Serganti žmonės.
Aš sirgau per tris metus. Pėrė- ■_ 
jau dautr daktarų ir suvarto
jau nemaža gyduolių te jokių 
pasekmių. Buvau nuliūdęs ir - 
nusiminęs, del savo ligos ne- ą 
galėjau apsivesti. Per patari
mų draugo tečiaus radau pa
galba ir dabar esmi sveikas 
vyras. Žingeidaujančias uf- 
kviečiu atsilankyt pas mane 
bile vakarų no darbo, arba ra- 
iyt. ’ (?>:

George Celedinas,
719 W. 14-th PI, Chieago, UI, Į

HSILHEJI, BEKTlŠil. IEUŽTEITII1I IRMMO TUREiTI ITUI IR MOTERES 

įgauna Stipruma, Tvir
tumą, ir Sveikata.

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

Nuga-Tone . v
Padara Tintą, Rauduoną Kraują, Stiprus, Nuolatinius 

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

jjiį stiprų ir sveikų. Pripilda kūną su tvirtą, rauduoną kraujų ir padidina 
vogą kūno. Nuga-Tone duos jums giarą apetitą ir kožnas kąsnis maisto 
bus skanus, nes jusu gruomulvaitnas bus svarham stoviuje. Nėra geresnių 
vaistų nuo rukšto. pilna gazu pilvo, nesveikumo kepenų, užketejirno 
skilves. biaurio kvapo, išpustų bei skaudingu po valgiui vidurių ir grobų, 
nerviškumo ir apvilkto liežuvio. Nuga-Tone pastiprina širdy. pri-lu--la 
veiklumo kepenoms ir padara viduriavimo liuesą ir regularišką. Jeigu 
kas yra nuvarys, silpnas, Dervuotas ir išnaikintam stovioje. ne turis 
apetitą ir ambicijos, jaustas nesmagumo visame kūne ir negale ai likt i 
savą darbą bei nauduoti priimmimo gamtos-Nuga-Tone padarys tą. v-g 
jausies keip nauju žmogum. Pripildis pilnai su tvirtumu. stiprumu ir 
gyvingumu.

Nuga-Toae yra Absoliutiškai Gvarantuoti 
kad s-iRraii* sveikata ir busite užuanedinti. arba sujtraiisnia pinigus. Gvarantiįa 
yra ;.•!< ta l k<4aą pundui). Pilnas vieno mAmalgydymai tik »!.«•. ar af <• ■ mu

už $5.00 Siuskiete savą pasteliavitno šenrlen* ir at«aukite sava pirmiititu sveikata. 
Stipruma ir spiekas. Nu»u-Tone yra taip au naudingas del vyrų kaip ir 4.1 rm.:.nų.

SIUSKIT TA KUPONĄ
National taboratory L101 123 W. Madison st, Chieago. III.

įdedu čionai S..............  tr meldžiu prisiųsti ..................... gvdjrmo,
gyduolių Nuga-Tone.

VARDAS IR 9AVARKE..............    .,........................................

AORCSAS


