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Kas buvo Karolius Marksas į
ŠLIUPAS GRĮŽTA.*

„Tėvynė” praneša, kad 
d-ras Šliupas jau grįžtąs 
Amerikon. Ji išspausdino 
Šliupo laišką, kur paduoda
mos ir to grįžimo priežastis. 
Tautininkų diplomatas 
šo:

"Pasiilgau visų be galo, 
išeigos nėra. Mano kiti, 
reiktų Anglijon važiuoti, 
kuomi? Baigiu pinigus ir
kės skolinti iš Lietuvių komi
teto...”
Vadinas, svarbiausia prie

žastis, tai stoka pinigų.
Mes senai jau sakėm, kad 

vidurinė sriovė turėtų savo 
atstovą atšaukti. Vistiek 
nieko nenuveikęs jis ir da
bar grįžta namo.
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Taigi klausimas kįla: ar; 
arkliai taipgi eis Į dangų?

Gali-but, kad turtingos 
ponios tam tiki. Jeigu 
bininkai tikisi dangų 
siekti, tai kodėl arkliai 
galėtų tenai keliauti? 
arkliams tos ponios 
giau turi užuojautos ir mei
lės, negu darbo žmonėms. 
Darbininkams globoti drau
gijų jos neturi, o arkliams 
turi.

Bet ne visos ponios myli 
arklius. Kitos myli šunis, da 
kitos—kates. Kas bus, kada 
visos jos pareikalaus pa
maldų už mylimus savo ke
turkojus? Kas bus, kada vi
si jie pradės eiti i dangų?...

dar- 
p* 
ne- 

Juk 
dau-

VĖL
MULKINTOJAI APIE 

MULKINTOJUS.
„Gana jau su mulkinto

jais!” šaukia kunigų orga
nas „Draugas.”

Tais „mulkintojais” jis 
vadina neprigulmingųjų ka
talikų kunigus. Sako:

"Amerikos lietuvių visume- 
nėje kaip seniau,, taip ir da
bar trankosi visokio plauko 
mulkintojai, apgaudinėtojai. 
Bet tur būt didesnių šarlatanų 
ir niekšų nerastum, kaip neza- 
ležninkijos apaštalai. Tie apaš
talai—tai paprastieji bambi- 
zos, pasivadinusieji "kunigais.’ 
Jie yra ne kas kitas, kaip di
džiausi tamsuoliai ir nupuolę 
doroje sutvėrimai. Jie žino ga
na gerai, kad lietuviai darbi
ninkai yra pamaldus. Jie taip 
pat žino, kad lietuvių tarpe yra 
dar nemažas nuošimtis nesusi
pratusių, neskaitančių geni 
laikraščių, nežinančių kas de
dasi margam pasaulyj. Tokie 
nelaimingi žmonės šarlata
nams ir yra paakstinimas juos 
išnaudoti, daryti iš jų lengvą 
sau pragyvenimą.”

Na, gerai. Daleiskime, 
kad neprigulmingi kunigai mo*

MOCKAUS BYLA 
ATIDĖTA.

Anglų laisvamanių 
nas ”Truth Seeker” r__ _
ša, kad Mockaus byla vėl li
kos atidėta.

Kaip skaitytojai žino. 
Mockų įskundė lietuvių ku
nigai, liudydami, kad savo 
prakalbose jis piktžodžiau
jąs prieš Dievą. Connecti- 
eut valstijoj, kur jis buvo 
įskųstas, yra da užsilikęs 
nuo kelių šimtų metų įstaty
mas, kuris tokį piktžodžia
vimą draudžia. Taigi pasi
remiant tuo Įstatymu Moc
kus ir buvo patrauktas tie
som

Byla dabar jau atsidūrė Į 
augštesni teismą ir kaltina
mojo advokatas prašė ją a- 
tidėti, kad galėtų surinkti 
reikalingą apgynimui me
džiagą. Ir jis tos medžia
gos surinkęs taip daug, kad 
dabar jau pati prokuratūra 
atidėjusi bylą ant toliaus.

orga- 
prane-

POTERIAI PRIDARĖ 
DAUG BĖDOS.

i pridarė 
klerikalams daug nesmagu- 

________  . ....... x.. —Visa spauda dabar
mulkina tamsius žmones i r. kupina aiškinimų, kodėl tie 
daro sau iš to lengvą pragy j poteriai buvo kalbami. I a-

I Seimo uoteriai . - - - -

venimą. Bet argi netaip 
pat daro Rymo katalikų ku
nigai? Juk jie kalba savo 
pasekėjams apie tą patį Vel
nią, apie tą pati Dievą ir a- 
pie tą patį dangų; o už krik
štą, už šliubus ir kitokius 
„patarnavimus” jie ima tri- 
gvbai daugiau ir daro sau 
trigubai lengvesnį pragyve- 
nim, negu neprigulmingi 
kunigai. Taigi, ar jie neto- 
kie pat mulkintojai? Jie 
trigubai didesni mulkinto
jai!

„Draugas” vadina dar ne- 
prigulmingų katalikų kuni
gus „didžiausiais tamsuo
liais ir nupuolusiais doroje 
sutvėrimais.” Bet ar jis už
miršo apie savo bendrovės 
pirmininką kun. Ežerskį?

AR EIS ARKLIAI J 
DANGŲ?

Šiomis dienomis laikraš
čiai paskelbė, kad pirmu syk 
savo istorijoj episkopų baž
nyčia įvedė Į savo ritualus 
pamaldas už arklius, kurie 
kenčia karės laukuose.

Šitą nutarimą episkopų 
dvasiškija padariusi pra
šant vienai turtingai New- 
Yorko poniai,~ kuri esanti 
gyvulių globojimo draugijos 
pirmininkė.

Keista, ar ne?
Kuomet žmonių kraujas 

bėga upeliais, kuomet tūk
stančiai moterų ir vaikų 
verkia žuvusių savo vyrų ir 
tėvų, kuomet susirupinusi 
žmonija nebeišmano kaip 
ištraukus iš žemės užtekti
nai sau maisto, tai turtin
gos ponios liepia turtin
giems vyskupams melstis už 
arklius.

Iki šiol pamaldos būdavo 
laikomos daugiausia su ta 
vilčia, kad jos palengvina 
numinusiems kelią į dangų.

klesai ir kad anksčiau ar vė- Į 
liau jie turės mūšį laimėti. |

Nepaisydamas skaudžių į 
likimo smūgių,Marksas visą 
laiką tyrinėjo gyvenimą ir 
rašė. Neužilgo jis išleido 
vokiečių kalboj veikalą var
du „Zur Kriti k der politi- 
schen Oekonomie” (Prie po
litinės ekonomijos kritikos). 
Tai buvo pirmutinė dalis jo 
raštų, kuriais jis pienavo 
padengti visą politinės eko
nomijos dirvą. Bet vėliau 
Marksas pastebėjo, kad su- 
rinkta ir sutvarkyta jo me- 
dega dar neatsakys pilnai į 
klausimą, kad'reikia pridėti 
dar daug smulkmenų. Taigi 
jis permainė pirmutinį pie
ną ir pradėjo rašyti savo 
veikalą antgalviu ”Das Ka
ntai” (Kapitalas).

Ir Marksas neklydo. Jis 
Ja nepabaigė savo darbo, 
kaip Europos proletariatas 
jau atsigavo ir pradėjo or
ganizuoti savo iiegas kau
šai kovai su viešpataujan
čiomis kiesomis. 1864 me
tais Londone įsikūrė Tarp
tautinė Darbininkų Draugi
ja ir faktinai Marksas liko 
jos tarybos galva. Jos tiks- 
as buvo suvienyti į vieną 
>rganizaciją visą Europos 
r Amerikos kariaujantį 
)roletariatą.

Iš pradžios Tarptautinės 
•eikalai ėjo gana švelniai. 
Marksas jai buvo daugiau 
nokvtojum, negu agitato- 
ium. Pirmon vieton jisai 
pastatė darbininkų apšvie- 
ą, unijizmą, darbo dieną ir 
kooperaciją. Jis nesiskubino 
;u kraštutinėmis rezoliuci
jomis, bet teikė savo patari- 
nus tokioj formoj, kad juos 
galėtų priimti ir daugiau 
atsilikusių vietų darbinin
kai. Marksas nesakė, kad 
)rie „palšųjų minių” mums 
aikytis nereikia. Jisai sten
gėsi prieiti prie visų minių 
r apšviesti jAs.

Bet kilusi tuo tarpu fran- 
mzų-prusų karė, Pary
žiaus komunos klausimas, 
inarchistiška Bakunino a- 
^itacija ir kiti dalykai su
kėlė proletariato tarpe to
kius vaidus, kad jaunutė 
Tarptautinė žlugo

Tarptautinei pairus, K. 
Marksas vėl pasinėrė i mok
slinį darbą. Tečiaus ligos 
r kitos kliūtys neleido 
Marksui savo raštus pabaig- 
i. Kovo 14 d., 1883 m., nau- 
niškiai rado jį prie raštsta- 
io užmigusį amžinu miegu.

Jo draugas Engelsas tuo
met surinko jo raštus ir pa- 
larė antrąjį ir trečiąjį ’’Ka- 
)italo’’ tomus.

Tai tokia Markso biogra
fija.

Dabar reikia da pasakyti 
keliatą žodžių apie jo moks
lą.

Marksas padarė didelę 
revoliuciją visuomenės 
moksluose. Pirma buvo mo
kinama taip: jeigu ponas 
N. yra labai turtingas, tai 
tuos turtus jam Dievas da
vė. Bet Marksas prirodė,

SkaitytojgKlausimaiĮ
1

I Gegužės 5 d. šįmet sueina'su, kuris buvo }>arašęs du 
lygiai 100 metų kaip gimė straipsniu į augščiau minė- 
didis darbininkų mokytojas! tąjį „Metraštį.’ 
ir mislinčius Karolius Mar-' 
ksas. . Į_____

Šitoms sukaktuvėms pa- gimęs Barmene 
minėti viso pasaulio sočia-i Nors tėvas norėjo, 
listai rengs mitingus, pra- ” ' ' ‘
kalbas ir paskaitas. Lietu
viai darbininkai taipgi ne- 
vienoj vietoj šitas sukaktu
ves apvaikščios.

Markso vardas yra pa
garsėjęs visam pasaulyje. 
Vargiai rastum šiandien to
kį žmogų, kuris nebūtų apie 
jį girdėjęs. Tečiaus kas 
Marksas buvo, retai kas 
žino. Taigi paduosime čia 
apie jį nors trumpų žinių.

Karolius Marksas, 'kuris 
originaliai rašosi Kari Hein- 
rich Marx, gimė 5 gegužės, 
1818 metų, Pareinio Prūsi
joj. Jo tėvas buvo advoka
tas, kilęs iš žydų, 
metuose priėmęs su 
šeimyna 
mą.

Jaunas Karolius visų pir
ma pabaigė gimtinio savo 
miesto mokyklą, o paskui 
Bonno ir Berlyno universi
tetus. Jisai mokinosi teisių, 
istorijos ir filozofijos. Mok
slą pabaigė 1841 metais su 
filozofijos daktaro laipsniu.

Kadangi jau studentu bū
damas Marksas pasižymėjo 
nepaprastu proto šviesumu, 
tai pabaigus jam mokslą jis 
tuojaus buvo paskirtas Bon- 
no universiteto lektorium. 
Pečiaus revoliucinei jo dva
siai universiteto darbas ne
patiko ir jis užėmė redak
toriaus vietą prie pažan
gaus laikraščio „Rheinische 
Zeitung,” apie kuri buvo 
susispietus radikalė Parei- 
nės buržuazija. Tečiaus ne
ilgai tas laikraštis gyvavo. 
Spaliu mėnesv, 1842 metu 
Marksas liko jo redakto
rium, o 1843 metų pavasa
ry cenzūra jį jau uždarė.

Tų pačių metų vasara 
Marksas apsivedė. Jis pa
ėmė augšto valdininko dūk 
ierį, Jenny von VVestpha- 
ien, su kuria, nežiūrint visų 
gyvenimo audrų, išgyveno 
visą -amžių.

Tuo laiku Franci joj ir An
glijoj buvo prasidėjęs taip 
vadinamas socialistų utopi
ninkų (svajotojų) judėji
mas. Apie šita utopinį so
cializmą buvo jau kartas 
nuo karto ir minėtoj „Rhei
nische Zeitung’oj” rašoma. 
Marksas su ta idėja nesutik
davo, tečiaus ir nekritikuo- 
davo jos, pakol nuodugniai 
jos neišstudijavo. Tuo tiks
lu jisai 1843 metų rudenį lei
dosi į Paryžių, kur šitas ju
dėjimas tuomet buvo pasie
kęs augščiausio intelektua- 
lio laipsnio.

Paryžiuje Marksas buvo 
pradėjęs redaguoti su pa
garsėjusiu tuomet literatu 
Arnoldu Ruge vokiečių- 
franeuzų metraštį (”Deu- 
tsch-franzoesische Jahrbue- 
cher”), kurio dėl pinigų sto
kos tik vienas numeris te
išėjo. Tame numery te
čiaus tilpo jau du Markso 
straipsniu, kuriuose aštriai 
buvo kritikuojama utopisti- 
ninkų pažiūros į žydų klau
simą ir Hėgelio filozofija 
apie įstatymus. Marksas 
nurodė, kad žmonės pasi
liuosuoti gali vien tik per re
voliuciją, ir kad toji revo
liucija turės kilti visur, kur 
tik fabrikų darbas sutvers 
stiprų proletariatą. Tiktai 
proletariatas gali tikrai 
kovoti su viešpataujančia 
klesa, pasakė Marksas. Ir 
jisai tuomet pabriežė, kad 
pirmutinė politinė revoliu
cija bus Francijoj, paskui 
seks Vokietija ir kitos Eu
ropos šalįs.

Paryžiuje Marksas susi
pažino su Friedrichū Engel-

n

Engelsas buvo turtingo 
ibovelnos fabrikanto sūnūs, 

1820 m. 
kad jo 

komerci- 
didesnį

matė klerikalai, kad tais po
teriais jie pastatė visą savo 
seimą ant juoko, ir pradėjo 
dabar teisintis, kad kitai}), 
girdi, nebuvę galima „kata
likų jausmų” patenkinti.

Bet ką jau čia dabar gel
bės tie pasiteisinimai. Vis- 
tiek jau žmonės pamatė, kad 
klerikalams tik poteriaut, o 
ne visuomenės reikalus 
svarstyti.

TAUTININKAI TARIASI 
LEIST DIENRAŠTĮ.

„Lietuva” praneša, kad 
Chicagoj tautininkai suma
nę leisti savo srovės dien
raštį. Kadangi naujam laik 
raščiui įkurti reikėtų daug 
pinigų, tai nutarta kokį 
sąvaitraštį paversti dien
raščiu. Tuo tikslu užvesta 
tarybos su pačia „Lietuva’’ 
ir—

” "Lietuvos’ leidėjai, kuomet 
jiems visą dalyką perstatyta, 
sutiko prie dienraščio prisidė 
ti su visa savo spaustuve ir pa
keisti "Lietuvą’'} dienraštį, jei
gu bus surinkta užtektinai pi
nigu, kad galima butų dapirk- 
ti didžiulį presą dieninio laik 
raščio spausdinimui ir padengi
mui tokio dienraščio iškaščiu 
nors per pusę metų iškalno.”

Nors „Lietuva” sako, kad 
šitas sumanymas gimęs be 
jos leidėjų žinios, bet iš ša
lies žiūrint išrodo, kad visas 
tas sumanymas, tai tik gud
rus „skymas,” iškišti „Lie
tuvos” spaustuvę.

Kitaip sunku suprasti, 
kam tautininkams dienraš
tis butų reikalingas? Jų sro
vė visai neskaitlinga ir kas 
diena eina vis menkyn. Vie
ną dienraštį jie turėjo, bet 
negalėjo išlaikyti. Aišku, 
kad jų dienraščiui nėra dir
vos.

bet 1824 
t visa 

protestonų tikėji-

Fritzas mokintųsi 
jos, bet šis turėjo 
patraukimą prie filozofijos, 
ir visas į tą mokslą pasinė
rė. Atlikęs Berlyne kariu- 
menės pareigas, jaunas En
gelsas. išvažiavo Anglijon, 
kur jo tėvo firma turėjo 
fabriką, ir tenai susipaži
no su oweniečių ir chartistų 
judėjimu, o taipgi ir su vo
kiečių komunistais. Jis pra
dėjo studijuot tenai eko
nomiją ir susipažino su kle
sti kova.

Kuomet 1844 m. Engelsas 
atvvko Parvžiun ir atsilan- v •,
kė pas Marksą, tai pasiro
dė, kad judviejų nuomo
nės sutinka visuose teorijos 
klausimuose. Nuo šito atsi
lankymo ir prasidėjo tarp 
judviejų didelis draugišku
mas, bendradarbiavimas ir 
nuomonėmis dalinimasi.

Gyvendamas Paryžiuje 
Marksas pradėjo sandarbi- 
ninkauti prie vokiečių laik
raščio ”Vorwaerts”x kuris 
turėjo didelę įtaką į revoliu
cinį judėjimą 'Vokietijoj. 
Tas labai nepatiko vokie
čių valdžiai ir ji pareikala
vo, kad franeuzų valdžia 
Marksą išvytų. Ir tuojaus 
veik visas to žurnalo štabas 
gavo įsakymą iš Francuzi- 
jos išsikraustyti.

Marksas išvažiavo Belgi- 
jon ir apsigyveno Briusely, 
kur neužilgo atvyko pas jį 
ir Engelsas. Briusely jisai 
išleido stambų veikalą var
du „La Mišere de la philo- 
sophie” (Filozafijos skur
das), kame jisai į dulkes su
mušė utopininko Proudhono 
mokslą ir priparodė, kad 
tokiais vaistais, kaip Prou- 
fhonas siūlo, visuomenės 
tvarkos nepagerinsi. Šita 
Markso knyga jau parodė 
nepaprastą jo nuosa- 
kumą ir politinės ekonomi
jos pažinimą.

Briusely gyvendamas 
Marksas su Engelsu parašė 
ir daugiau veikalų, kritikuo
dami Vokietijos Radika
lų ir socialistų utopininkų 
literatūrą.

Briusely Marksas su 
Engelsu susipažino arčiau 
su socialistiniu darbininkų 
klesos judėjimu. Jie suor 
ganizavo vokiečių darbinin
kų draugiją ir Įsteigė są
vaitraštį „Eruesseller deu- 
tsche Zeitung,” o pagalios į 
stojo ir vokiečių komunistų 
organizacijon, kuri vadino
si „Teisingųjų Lyga.’’ Buvo 
cai slapta organizacija, bet 
turėjo jau tarptautinį po
būdį, nes skyrių turėjo Lon
done, Paryžiuje ir keliuose 
Šveicarijos miestuose. Mat 
darbininkuose ir tuomet jau 
buvo suprantama, kad ka
pitalas yra tarptautinis, to
dėl ir kova su juo turi būti 
tarptautinė. Bet darbinin
kai tuomet da nežinojo ka
pitalo ypatybių ir jo istori
nės misijas. Daugeliui jų 
rodėsi, kad didžiausis dar
bininkų priešas yra maši
nos, nes jos atima iš jų dar- ■ 
bą. Todėl jie labai tankiai 
sukilę tas mašinas sudaužy
davo, dirbtuves sunaikinda
vo. Kaip rodos, tai tuo tik
slu ir ta „Teisingųjų Lygą” 
buvo susitvėrus. Bet kuo
met prisidėjo prie jos Mark
sas ir Engelsas, jos tikslas 
buvo pakeistas ir ji pasiva
dino tuomet „Komunistų 
Lyga.” Nuo to laiko ji buvo . 
jau ne suokalbių, bet dar- 
ninkų apšyietos ir propa
gandos organizacija.

Šitai organizacijai Mark- . 
sas su Engelsu parašė vo- ;

kiečių kalboj „Komunistų 
Manifestą’’ (Manifest der 
Kommunisten). kur aiškiai 
buvo išdėstyti klesų kovos 
pamatai ir parodyta kelias, 
kuriuo privalo eiti proleta
riatas.

Iš pradžios šitas manifes
tas buvo skiriamas vien tik 
vokiečių darbininkams. Bet 
tarptautinis Komunisto 
Lygos kongresas Londone 
1847 metais paskyrė Mark
są su Engelsu prirengti 
spaudai pilną teorinį ir 
praktikinį partijos progra
mą. Turėdami Komunistų 
Manifestą jau parašytą vo
kiečių kalboj, Marksas su 
Engelsu peržiurėjo jį ir šį- 
tą pataisę, taip kad jis tiktų 
kiekvienos šalies darbinin
kams, nusiuntė rankrašti i 
Londoną spausdinti. Po tam 
jis buvo, išverstas į franeu
zų, anglų, danų, lenkų ir ki
tas kalbas.

Vos tik manifestas išėjo 
iš spaudos, kaip vasario mė
nesy 1848 metų FrancuzijoJ 
kilo revoliucija. Paryžiau 
darbininkai paėmė valdžią 
į savo rankas ir Marksas 
tuojaus leidosi į tą revoliu
cijos sukuri.

Po franeuzų revoliucijos 
intaka, „užgiedojo raudo
nas gaidvs” 
apie kurį 
pranašavęs, 
voliuciniam 
kiečių žemėj, Marksas 
grįžo savo t Z . __
tu su Engelsu įsteigė Koel 
ne dienraštį „Neue rheini- 
sche Zeitung.” kurio vyriau
siu redaktorium buvo pat 
Marksas. Jiedu tuojaus užė
mė aiškiai revoliucinę pozi
ciją ir pradėjo aštriai kriti
kuoti vidurinės klesos de
mokratines partijas-, kurios 
savo pataikavimo politika 
trukdė revoliucijos išsiver
žimą. Kuomet 1848 metų 
lapkričio mėnesy Prūsijos 
karalius išvaikė parliamen- 
tą, Marksas su savo drau
gais patarė žmonėms nemc 
keti valdžiai mokesčių ir or
ganizuoti ginkluotą sukili
mą. Valdžia tuomet paskel
bė karės stovį, uždarė Mark
so laikraštį ir jį patį arešta
vo, kaltindama valstybės iš
davimu. Prisaikintujų suo
las, susidedąs iš smulkiosios 
buržuazijos, vienbalsiai 
Marksą išteisino, bet 1841 
metų gegužės mėnesy val
džia jį ištrėmė iš Prūsų že
mės.

Išleidęs visą savo turtą 
laikraščio reikalams ir netu
rėdamas veik nei skatiko 
prie kūno, Marksas nulėmė 
vėl grįžti Paryžiun. Bet re
akcija ir tenai paėmė vir
šų.

Išguitas iš gimtinio savo 
krašto ir radęs uždarytas 
duris Paryžiuje, šitas didis 
skriaudžiamųjų užtarėjas 
iškeliavo Londonan, kur ir 
pabaigė savo gyvenimo die
nas.

Sunkios tai buvo dienos 
Pirmutinis proletariato 
bandymas pasiliuosuoti iš 
po viešpataujančios turčių 
klesos likos skaudžiai su
muštas. Francuzijos buržu
azija paskandino Paryžiaus 
komuną kraujuose. Vokieti
jos policija taipgi išgaudė 
centralio komunistų komite
to narius ir uždarė kalėji- 
man. Pats Marksas atsidū
rė didžiausiam skurde. Bu
vo tokių dienų, kad Londo
ne jis su savo šeimyna ir 
valgyt neturėjo ko. Visi jo 
tuomet gimę vaikai išmirė.

Tečiaus didis proletaria
to vadas nepuolė dvasioj. 
Jis žinojo, kad jo pusėj tie
sa; kad šitas nepasisekimas 
tai tik lekcija darbininkų 
klesai, tai tik patvirtinimas 
jo mokslo. Jis žinojo, kad 
ateitis priguli darbininkų

ir Vokietijoj 
Marksas buvr
Prasidėjus re- 
judėjimui vo- 

su 
tėvynėn ir kar

. Klausimas:
( Gerbiamoji Redakcija:-
’ Meldžiu man atsakyti ar 

yra pasaulje tautos, kurios 
ar kuri savoj kalboj nevar- 

’ totų kitų tautų žodžių?
Ar anglų kalba yra tur- 

' tingiausia kalba, ar ir joje 
’ taipgi yra daug kitų tautų 

žodžių?
Atsakymas:

Jokia civilizuotų tautų 
negali savoj kalboj pavadin
ti visų tų daiktų, kurie iš
blaškyti po visą pasauli; 
daugeliui tų daiktų, patyrė 
apie juos nuo kitų tautų', ne
galime duoti savos kalbos 
užvardijimo, prisieina va
dinti taip, kaip kitos tautos 
juos vadina. Be svetimų 
tautų žodžių gal da gali ap
sieiti Afrikos laukinės gen
tis, ypač beždžionės.

Anglo-saksų kalba yra ne 
turtingiausia, bet bediniau- 
sia savais originaliais žo
džiais. Dėl aiškumo prive
dame čia pavyzdi. Juodes
nėmis raidėmis sekančiame 
tekste atspausdinti žodžiai 
yra svetimų anglams tautų 
kalbos žodžiai:

We find the function of 
such an official defined in 
the act. He is to be a legaly 
qualificd medical practional 
of skili and e.vperience, to 
inspeci and report periodi- 
caHy on sanitare condition 
of town or dist riet; to ascer- 
tain the exfetanct of disea- 
ses, more especiallv, and to 
point out the existance of 
any ruisances or other local 
causes which arelikely to 
act.

kad jeigu tas N. turtingas,! 
tai tuos turtus jisai susidė-

Klausimas:
Gerbiamoji Redakcija:-

Meldžiu man paaiškinti, 
kokią mes turime naudą iš 
to, kad statome bažnyčias, 
užlaikome kunigus ir jų 
gaspadines?

Kokia nauda žmogui iš 
poterių ir pirkimo misijų?

Prieš nesenai aš buvau 
aklai tikinčiu kunigų pasa
kojimams, bet gyvenimo 
bėgis su savo margais nuota
kiais pagimdė manyje abe
jojimą kas link tų kunigi
jos -skelbiamų „teisybių”. 
Kada anais metais ”Kelei- 
vis” pareikalavo iš kuni
gų, kad jie prirodytų, kur 
yra pekla, jie į tai atsakė: 
prirūdykite, kad jos nėra, 
tai aš visai suabejojau apie 
religijos neklaidingumą, ži
nau, kad nesamo daikto 
niekas parodyt negali, tai 
kaip kunigai gali sakyt, kad 
čia-va yra tas ir tas, kada 
nieko nėra.

Bažnyčios zakristijonas. 
Atsakymas:

Iš statymo bažnyčių para
pijos Amerikoj turi didelę 
moralę ir materialę sau 
skriaudą; pasistatę bažny
čią jie leidžia kunigijai nai
kinti žmonėse sveiką pri
gimtą sąmonę fanatizuojant 
juos tam-tikrom sutaisyto
mis pasakomis, kurias vadi
na religija. Tam tikslui ir 
užlaikomi kunigai, o jiems 
ir gaspadines.

Poteriai žmogui tiek reiš
kia, kiek katinui murmėji
mas; sėdint bažnyčioj be jo
kio fiziško ar protiško užsi-

jo iš kitų skriaudos.
Pirma buvo manoma, 

kad įvairus nuotikiai žmo
nių istorijoj atsitinka dėlto, 
kad „taip Dievas nori” (su
lyg kunigu „mokslo”), arba 
dėlto, kad taip nori koks1 
nors valdonas ar kitoks ėmimo, greit nusibostų, nuo- 
„didvyris.” .Marksas gi pa-'bodumui prašalinti ir išgal- 
rodė/kad šitoks istorijos i voti poteriai. Mišių pirki- 
supratimas yra klaidingas, mas, aišku kam neša naudą. 
Jisai prirodė, jog viskas, Jeigu jų nereikėtų pas ku
kąs tik visuomenės gyveni- nigą pirkti, tai ir kunigas 
me darosi, tai darosi ir dėl sakytų, kad to teatro Dievui 
kovos už būvį. Jisai įvedė 
taip vadinamą ^materialis
tišką istorijos supratimą.’’ 
Jisai parodė būdą, kaip rei
kia tyrinėti, kad suradus 
tikra kokio nors atsitikimo 
priežastį. Tas būdas yra taip _ 
tikras, kad jo prisilaikyda- skaityt kad i. ----- r—,
mas tyrinėtojas niekados „Ar religija yra imtinumu. 
nesuklys.

Daugiau ant 5 pus).

nereikia. Pati ta ceramonija 
tečiaus kunigijai tarnauja 
irankių žmonėms fanatizuo- 
ti.

Kokia nauda darbinin
kams iš religijos, tai dau
giau apie tai patariame per- 

' ir straipsnyj

tilpusi „Kaleivio” 16 nume
ryje/
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MONTELLO, MASS. 
j Pirmoji Gegužės.

Km nieko neveikia 
To niekto nepeikia AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS

AKRON, ORIO.»vakarą. D. P. Balsys skaitė |
j Markso biografiją; skaity-iKaroliaus Markso šimtme 

, mas tęsėsi apie valandą lai*
v Gegužės 1 d. LSS. ko. Taipgi buvo ir koncer-

iškilmingai apvaikščiojo 
darbininkų šventę — Pir
mą Gegužės. Parodos nebu
vo, bet šiaip vakaras buvo 
surengtas labai puikus: pra
kalbos, koncertas jr teatras. 
Prie apvaikščiojimo prisidė
jo L T. R. Viesulą, — sulo
šė vieno akto dramą "Pir
mąją Gegužės." Aktoriai 
savo užduotis atliko pagirti
nai. Pats veikalėlis labai 
pritaikytas prie tos dienos ir 
gana darbininkus sujudino. 
Liuosybės choras puikiai su
dainavo "Darbininkų Mar- 
salietę’ ir "Revoliucijos 
Himną." LMPS. 22 kuopa 
gėlėmis iškaišė sceną, kas 
darė publikoje malonų įspū
dį. Taipgi A. Bačiulis ir A. 
Budrikis sudainavo pora 
duetų. Atidarant vakarą. 
Olgerdo orkestrą grajino 
puikiausias meliodijas.

Kalbėjo d. J. B. Smėlsto- 
rus, apie Pirmąją Gegužės, 
aiškindamas, ką šita šventė 
reiškia, ir kodėl darbininkai 
jau 29 kartu švenčia ją. D. 
Smelstorius kalbėjo trum
pai (nes programas buvo 
didelis), bet aiškiai ir karš
tai ir publikoj paliko gilų įs
pūdį.

Publikos buvo pilnutėlė 
svetainė (virš 500) ,užsilai
kymas pagirtinas. Aukų pa
dengimui lėšų surinkta 
$17.50.
Motera ranku darbo paroda.

Bal. 30 d. LMPS. 22 kp. 
surengė parodą su koncertu 
ir šiaip jau pamarginimais. 
Parodai buvo išstatyta dau
gybė dalykėlių: moterų ran
kų darbo siuviniai ir visokį 
kvietkai. Gana puikių siuvi
nių buvo galima pastebėti. 
Mat minėta kuopa turėjo 
mokyklą siuvimo ir, rodos, 
rašymo ir skaitymo. Tad 
užsidarant mokyklai ant šio 
sezono surengė parodą savo 
darbų.

šiaip vakaras susidėjo iš 
koncerto ir deklamacijų. 
Daugiausia deklamavo maži 
vaikučiai ir mergaitės. Ge- 
riasia atsižymėjo J. Vinkš- 
naičiutė. Buvo ir kitų gerų 
deklamatorkų iš mergaičių, 
bet kitos iš jų nebuvo gerai 
išsimokinusios.

Balandžio 29 d. Vienybės 
draugystė buvo surengusi 
vakarą su prakalbomis. Kal- 
bėtujum buvo pakviestas d. 
Žiurinskas iš Norvvoodo, te
čiaus nežinia dėl kokios prie
žasties neatsilankė, tai iš 
vietinių trumpai kalbėjo d. 
Balsys, ragino rašytis prie 
draugijos. Prisirašė keli 
nauji nariai, tuomi vakaras 
ir užsibaigė.

Bal. 28 d. Liuosybės cho
ras surengė koncertą po va
dovyste komp. M. Petraus
ko. Koncertą išpildė žymiau
si Montellos artistai ~ dai
nininkai ir muzikantai, taip
gi buvo keli ir iš kitur atva
žiavę. Koncertas buvo pui
kus, tik gaila, kad mažai 
publikos šiuomi kartu teat- 
silankė. Liuosyliės choras 
sudainavo daug puikių dai
nelių.

Bal. 19 d. L. T. R. Viesulą 
statė scenoj istorišką trage
diją "Kerštas.” Lošimas ne
kaip nusisekė, nors tūli ak
toriai ir gerai stengėsi atlik
ti savo roles, bet kiti neiš
simokinę gerai rolių ir šiems 
kliudė. Y patin gai reikia 
pastebėti, kad tie, kurie tu
rėjo mažas roles, kaip neku- 
rie kareiviai, gana stambių 
klaidų padarė.
A p vaikščiojimas šimtmeti

nių Markso sukaktuvių. 
Gegužės 5 d. LSS. 17 kp. 

apvaikščiojo šimtmetines 
sukaktuves Karoliaus Mark
so gimimo dienos. Kalbėto
jų iš kitur nebuvo, tai vieti- i 
niai musų veikėjai išpildė j

tas, kuri atliko solistai A. 
Mačiulis ir p-lė A Mineikiu- 
tė; seserįs Petkunaitės pa
dainavo duetą; smuiką solo 
— A. Stankus pianu paly
dint E. Slanki utei; Smuikų 
duetas — St. Mineikiutė ir 
Morkiutė iš Cambridge’aus. 
Pastaroji jauna mergaitė 
taipgi gana puikiai sulošė 
monologą "Kodėl aš atva
žiavau į Ameriką."

Vakaras buvo gana pui
kus ir įvairus.. Publikos pil
na svetainė buvo. Aukų Jė- 
šų padengimui surinkta virš 
šešių doleriu.c- *

Margumynai.
LSS. 17 kp. rengia prakal

bas Gegužės 15 d. Kalbės 
drgas P. Grigaitis, "Naujie
nų" redaktorius. Geistina, 
kad publikos atsilankytų 
kuodaugiausiai, nes d. Gri
gaitį labai retai teturime 
progą girdėti kalbant

Gegužės 19 d. Liuosybės 
choras rengia puikią drau
gišką vakarienę. Sakoma, 
kad bus ir labai gražus kon
certas. Turėtume remti 
Liuosybės chorą ir lankykis 
ant jo parengimų.

Suvienytos Montellos drau 
gijos rengia pikniką birž. 29 
dieną L. T. N. naudai. Bus 
tai puikus piknikas.

H. K. Mažiukas.

BROOKLYN, N. Y. 
šis bei tas iš musų 

padangės.
Balandžio 29 d. čionai bu

vo Kriaučių unijos 54 sky
riaus (moterų) parengtas 
balius. Vakaras gerai nusi
sekė ir rengėjoms davė pel
no.

Balandžio 30 d. LSS. 19 
kuopos susirinkime svars
tyta daug bėgančių organi
zacijos reikalų. Išrinkta 
delegatai į LSS. IV rajono 
konferenciją.

Gegužės 1 d. Taij)tautinės 
Darbininkų Šventės Pirmo
sios Gegužės apvaikščioji- 
mui buvo surengtos didelės 
prakalbos. Kalbėjo d. C. A. 
Herman, d. J. Šaltis ir d. P. 
Grigaitis.

Publikos susirinko virš 
500 žmonių. Visi iš šių pra
kalbų išsinešė nemaža žinių 
ir dvasinės naudos.

Prakalbos buvo perpintos 
Aido choro dainomis,* kurios 
publiką žavėjo. Taipgi rei
kia tarti viešą ačiū musų 
muzikantams, kurie savo 
muzika, ypač meliodija ”Ty- 
ronai siurbia musų kraują," 
padarė publikoje didžiausi 
įspūdį.

Draugo Grigaičio prakal
ba vaizdžiais paveikslais at
vaizdino klausytojams reiš
kimą katalikiškų ar tautiš
kų švenčių sulyginus jas su 
Tarptautine Darbininkų 
Švente, taip kad ir mažiau
siai su dalykais apsipažinęs 
žmogus aiškiausiai galėjo 
pamatyt, ką reiškia žmoni
jai darbininkų tarptautinė 
gegužinė šventė.

Reikia priminti, kad ir 
pas mus atsirado jau gaiva
lų, kurie ir prakalbas norė
tų darbininkams uždrausti. 
Toks mūsiškis ubagas dva
sioje nepatenkintas, kad 
kalbėtojai tik apie darbinin
kų reikalus tekalba, parei
kalavo sau leidimo kalbėti. 
Susirinkimo pirmininkas 
leido, o tas žmogelis, užsili
pęs ant pagrindų, pradėjo: 
"Anarchistai, kur musų ša
lis, kur musu valdžia, mes 
jus pamokysim...” Šituos jo 
žodžius benas pasitiko 
trenksminga Marsalietės 
muzika ir vargšas kaip ne
puikus turėjo pasitraukti 
nuo pagrindų, lydimas išei
nančios publikos plojimais 
ir švilpimais. Seiniškis.

tinio jubilėjaus apvaikš- 
čiojimas.

Gegužės 5 d. čionai buvo 
vietos socialistinių organi
zacijų centralinio komiteto 
surengtas Karoliaus Mark
so šimtmetinių gimimo die
nos sukaktuvių apvaikščio- 
jimas.

Kadangi demonstracijos 
gatvėse nebuvo leidžiamos, 
tai apvaikščiota svetainėje 
prakalbomis ir koncertu. 
Apvaikščiojime dalyvavo į- 
vairių tautų socialistai. 
Dainavo vokiečių socialistų 
vyrų choras. Anglų Jau
nųjų Sosialistų Lygos narys 
puikiai solo sudainavo ke
lias dainas. Prakalbos ir 
dainos buvo perpintos taip
gi ir muzika. Kalbėjo tik 
anglų kalbėtojai. Lietuviam 
pasakė prakalbą LSS. XI 
rajono sekretorius d. V. V. 
Vasys, aiškindamas Karo
liaus Markso nuveiktus ir 
paliktus pasauliui darbus. 
Vienu žodžiu tariant, ap- 
vaikščiojimas buvo gražus ir 
paliko publikoje gilų įspūdį.

Akroniečiai darbuojasi.
LSS. 244 kuopa smarkiai 

auga; 
narių, 
jusiu 
pildančių 
Kuopa tokiu budu tvirta.

LMPS. kuopa irgi neatsi
lieka ; parengė paskaitą, 
kuri įvyks 26 d. gegužės.

Gegužės 19 d. svetainėje 
po nr. 50 So. Howard st. 
LSS. kuopa turės savo susi
rinkimą, o po piet toj pa
čioj svetainėj laikys savo 
susiriakisaą matarų pragra 
svsčių kuopa. Darbininkai 
ir darbininkės, da nepri
klausanti į minėtas organi
zacijas, kviečiami atsilanky
ti Į susirinkimus ir pasi
klausyti, ką susipratę dar
bininkai ir darbininkės vei
kia ir savo tolesniam veiki
mui kokius pienus jie užsi- 
briežia. Senas Akronietis.

kuris butų 
darbininkams
Gegužės Šventės reiškimą. 
Abelnai vakarėlis praleista 
visgi naudingais pasikalbėji
mais ir pasilinksminimais. 
Jaunimas žaidė įvairias gra
žias žaismes.

Vakarėlis kuopai, regis, 
davė ir materialės naudos.

Pušelė.

išaiškinęs 
Pirmosios

FITCHBURG. MASS. 
Markso gimtadienio 

paminėjimas.
Gegužės 5 d. vietinė LSS. 

134 kuopa apvaikščiojo Ka- 
roliaus Markso gimimo die
nos šimtmetini ju’oilėjų. 
Tuo tikslu buvo parengtos 
prakalbos. Kalbėjo d. Juke
lis iš New Yorko. Kalbėto
jas apsakė, kiek Karolius 
Marksas yra nuveikęs dar
bininkų labui. Toliaus aiš
kino dabartinį padėjimą ir 
lietuvių gyvenimą seniau. 
Prakalba daugel ko susirin
kusius pamokino. Atsirado 
tečiaus pora rožančininkų, 
kurie per visą prakalbą 
murmėjo. Jiems nėra pady- 
vo, nes juk jie bažnyčiose iš
mokyti murmėti poterius.

I

WORCESTER, MASS. 
Socialistai ir progresistės 

darbuojasi.
Balandžio 28 d. vakare 

buvo vietinės LMPS. kuo
pos parengtos prakalbos. 
Kalbėjo d. Smelstorius. Ka
dangi susirinkimo pirminin
kės buvo paaiškinta, jog šia
me vakare pasirodys mažų 
vaikų choras, kalbėtojas 
pirmoj dalyj savo kalbos pa
aiškino, kokia svarba turi 
organizavimas ir laisvoj 
dvasioj mokinimas mažų 
vaikų. Pertraukoje tų vai
kučių choras parodė, ko iš
moko per tris sąvaitės po 
direkcija p-lės Marilės* Ja- 
blonskaitės. Vaikučiai abie
jų lyčių, kaikurįe jų da tikri 
pumpurėliai, užtektinai ge 
rai sudainavo tris daineles. 
Iš dviejų berniukų ir dviejų 
mergaitukių susidedantis 
kvartetas irgi padarė publi
koje nemenką įspūdį, ką pa
rodė faktas, jog tų vaiku
čių mokyklos reikalams 
publika suaukavo tuoj virš 
30 dolerių. Vaikučiai moki
nami lietuvių kalbos ir ra
šybos, mokina d. J. 
kas. Dainavimo

tai mano, kad ir viešame su-!p_pj Jablonskaitė.

turi jau suvirs 60 
pilnai užsimokė- 

savo mokestis ir 
savo pareigas.

sirinkime reikia melstis iri 
murmėti: "Nevesk mu# į 
pagundinimą, bet gelbėk 
mus nuo pikto..." Tais mur
mėjimais iš savo pikto pa
dėjimo, brolyčiai, nepasigel- 
bėsite; reikia klausytis ir 
mokytis būti žmonėmis.

EASTON, PA.
"Teisybės J ieškotojų 

prakalbos.
Balandžio 28 d. čionai bu

vo "Teisybės Jieškotojų" 3 
kuopos surengtos prakal
bos. Kalbėjo d. J. Jukelis 
iš New Yorko. Kalbėtojas 
savo užduotį atliko gana ge
rai ir publika buvo paten
kinta. Gaila tik, kad žmo
nių atsilankė nedaug. Tas 
parodo, kad eastoniečiai 
prietaruose visgi da pasken
dę. Mat vietos "dūšių gany
tojas " prigrąsino išrišimo 
neduosiąs, jei kas nueis į 
tas prakalbas. Daugelis ir 
pabijojo piemenio gązdini- 
mų.

Tos pačios dienos vakare 
d. Jukeliui atsilankius į LSS. 
42 kuopos choro repeticiją, 
paduota sumanymas, kad 
svečias pasakytų prakalbė- 
lę, ką d. Jukelis ir padalė, 
pasakydamas prakalbą apie 
Rusijos revoliuciją. Susi
rinkusieji labai žingeidžiai 
klausėsi, išskyrus tūlas mo
terėles, kurios tarp savęs 
garsiai besišnekėdamos, er
zino norinčius klausytis. Su
sirinkime visgi reikia bent 
kiek mandagumo prisilaik-v- 
ti.

Draugiškas vakarėlis.
Gegužės 1 d. LSS. 42 kuo

pa turėjo savo draugišką 
vakarėlį. Žmonių atsilankė 
labai daug ir visi buvo pa
tenkinti. Programas susi
dėjo iš kuopos choro dainų 
ir deklamacijų. Tvarkęs 
vedėjas pasakė karštą pra- 
kalbėlę, ragindamas darbi
ninkus vienytis ir kovoti 
už gražesnę savo ateitį. La
bai būt buvę gerai, jeigu to
kiame skaitlingame mitinge 
butų buvęs geras kalbėtojas,*

kso gimimo dienos šimtme
tinių sukaktuvių. Kalbėjo 
d. S. Michelsonas. Pirmoj 
dalyj kalbos apsakė Mark
so gyvenimą ir jo nuveiktus 
darbus, antroj gi — apie 
dabartinį Rusijos ir Lietu
vos padėjimą.

Tautininkų prakalbos.
Tos pačias dienos vakare 

buvo mūsiškių tautininkų 
surengtos prakalbos ir kon
certas. Kalbėtojum buvo 
S. Šimkus. Žmogelis šoki
nėjo, rėkė, į padanges kėlė 
Lietuvos patrijotus ir skra- 
džion siuntė bolševikus. Gir
di, Lietuvai vėl gręs pavo
jus: iš vienos pusės bolševi
kai, iš kitos gi lenkai. Aku- 
rat patrijotiška baimė! 
Junkerių ir klerikalų pavo
jaus p. Šimkus nemato. Gir
di, vienintelė Lietuvai pa
galba, tai tik stiprus užtarė
jai. Ar tik ne kaizeris?... 
Musų patrijotams tokie už
tarėjai, beabejo, yra atsa- 
kančiausi. Žinome su kuo 
turime reikalą... Girdi, tarp 
lietuvių yra ypata (sic!?) 
kuri ardo vienybę, o ar žino
te kas? — ugi tas, kuris mo
kykloj būdamas badė die
vus, kad matyti, ar jie turi 
savyje kraują!... Ištikrujų, 
klausant tokių nesąmonių, 
norisi manyti, kad tam žmo
geliui gaidukai galvoje 
gieda. Sveikai manantis 
žmogus musų visuomenėje 
nemato to didvyrio, kuris 
dievams šonus badė, o dabar 
visuomenės vienybę gali su
ardyti. Jeigu toks didvyris 
lietuviuose randasi, 
gal patrijotas.Šliupas? Bet 
ir tas da permenkas, kad 
vienybę suardžius, kada 
klasiniai žmonių reikalai 
leidžia tai vienybei gyvuoti. 
Eh, jau vyrai, nejuokinkite 
svieto tokiomis nesąmonė
mis. A. Mokulis.

kraustymo vokiečių iš Lie
tuvos. Po to p-lė McShone 
padainavo "Gana, broliai, 
mums miegoti ant kapo mo
tinos." Daina begalo suju
dino susirinkusiuosius. Ant 
galo išleidžiami kareiviai 
pasakė savo atsisveikinimo 
prakalbėles, dėkuodami sa
vo draugams ir prieteliams 
už jų meilę ir linkėjimus, iš
reikšdami savo pasiryžimą 
mirti už laisvę Lietuvos ir 
viso pasaulio.

Išleistieji kareiviai buvo 
prakilnus vaikinai; priklau
sė prie LSS. ir LDLD. vieti
nių kuopų. Paėjo iš Kauno 
rėdybos, Telšių pavieto, 
Garzdų parapijos.

Kaimietis.

ERIE, PENN’A.
LSS. kuopos veikimas budi-

- na musų žmones.
Nors jau nuo seniau čio

nai gyveno keliatas lietu
viškų šeimyną ir būrelis pa
vienių; nors buvo jau ir S. 
L. A. kuopa, tečiaus jokio 
judėjimo čianykščių lietu
vių gyvenime negalima bu
vo pastebėti. Pastaruoju, 
laiku atvykus į čia iš kitur 
keliems veiklesniems kovo
tojams už darbo žmonių kle- 
sos reikalus ir geresnę žmo
nijai ateitį, susitvėrė 'LSS. 
kuopelė iš 11 narių.

Nors kuopelė gyvuoja da 
tik pirmi metai, tečiaus ir 
tuo savo trumpo gyvavimo 
laiku jau suspėjo pasižymė
ti; ji įnešė į vietos lietuvių 
gyvenimą atbudimą ir judė
jimą; jau parengė dvejas 
prakalbas ir 11 dienai gegu
žės rengia jau koncertą. Dė
lei stokos lietuvių dailės • 
srity veikėjų, koncerto pro
gramą išpildys draugai an
glai, lenkai bei rusai.

Apvaikščiojo K. Markso 
jubilėjų.

Jaunutė LSS 259 kuopa 
5 d. gegužės apvaikščiojo 
socializmo tėvo, Karoliaus 
Markso, šimtmetines gimi
mo dienos sukaktuves. Tuo 
tikslu parengė prakalbas, 
pasikviesdama kalbėtoji 
V. A. iš Clevelando.

Publikos susirinko 
daifg, bet susirinkusieji 
sinešė gerų įspūdžių, 
prakalbų buvo paduota 
liatas klausimų, į kuriuos 
kalbėtojas aiškiai atsakinė
jo. Ant galo su tulu mūsiš
kiu tautininku dagi ir gana 
gyva diskusija kilo. Tauti
ninkas pasirodė su savo ar
gumentais visgi persilpnas, 
taigi ir nieko nepešė. Tiek 
tik buvo jam pačiam ir pub
likai naudos, kad patyrė, 
jog socializmo mokslas nėra 
sukritikuojamas. Trumpai 
sakant, ir pati diskusija da
vė musų žmonėms impulsą 
— užinteresavo juos jiems 
da naujuose gyvenimo klau
simuose.

Prie kuopos prisirašė 3 
nauji nariai, vienas persikė
lė iš kitos kuopos, tai dabar 
turime jau 15 narių. Linkė
tina naujai kuopai jos ko
voje už darbininkų apšvietą 
ir ateitį kuogeriausių pa
sekmių. J. Kroml.

Neviac- 
mokina 
Už tos 
įsteigi-vaikučių mokyklos 

mą priguli pirmiausiai dėka 
musų progresvstėms. J. S.
Markso jubilėjaus apvai- 

kščiojimas.
Gegužės 5 d. buvo LSS.

40 kuopos surengtos pra- 
J. K. R. kalbos paminėjimui K. Mar-

i
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i
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Nesu radęs kituose 
cigaretuos to malonaus 
skanio,koks yraHelmar

13
Cente

tai

RUMFORD, ME. 
Kareivių išleistuvių 

vakarėlis.
Balandžio 25 d. pas d. M. 

Luką buvo parengtas Jono 
Zadeikos ir Juozo Juoku- 
baičio atsisveikinimui va
karėlis. Jiedu 29 balandžio 
išėjo į Suv. Valstijų kariu- 
menę. Apie rengiamą jų at
sisveikinimui draugišką va
karėlį jiedu nieko nežinojo, 
juos pašaukta tik tuomet, 
kada viskas buvo parengta 
ir svečiai susirinkę. Jiems 
buvo pranešta, kad valdžios 
agentas atėjo jų pasiimti, 
jie gi atėję rado susirinku
sius draugus ir paruoštą 
pokilį, kas juos ne tik nuste
bino, bet ir nemažai sujudi
no.

Toji išleistuvių ceremoni
ja buvo gana graži. Karei
viams atėjus pasigirsta tri
mito signalas, išeina mažas 
vaikas Dėdės Šamo pavyda- 
!e ir sega kiekvienam jų po 
laikrodėlį ant rankos nešio
jamą, kuriuos draugai išlei
džiamiems draugam pado
vanojo. Ponios Lokienė ir 
McShone užgieda "Aly coun- 
try, ’tis of thee.” paskui 
svečiai susėda apiink stalą. 
Visi mažai ką valgė, nes vi
sų susijudinimas buvo labai 
didelis; vieni mąstė, 'kiti 
šnekučiavosi, merginos gi 
dainavo liūdnas atsisveiki
nimo dainas.

Vienam susirinkusių 
draugų padavus sumanymą, 
kad parinkus aukų L. S. F., 
sumanymui pritarta ir tuo
jaus sumesta $18.75.

Drg. A. Cherry pasakė

d.

ne- 
iš- 
Po 
ke-

FOREST CITY, PA. 
Antanėlis paku tavo ja.

Ciceros kunigėlis Antanė
lis, kuris, kaip "Draugas" 
paskelbė, likos vyskupo iš
siųstas ant "pakutos," (ži
noma, už Marytę), dabar, 
nabagas, atvykęs ant paku- 

:rumpą prakalbą, padrąsin- tos į juodąsias mainas švais* 
’ ” ’ karei- tosi po Forest City, žinoma,

už pavergtųjų ne vienas, tik su naujomis

i

damas išeinančius karei
vius kovon i 
tautų liuosybę. jis patarė 
ietuviams kareiviams pri
imti bendrą rezoliuciją, pa
siųsti ją prezidentui Eliso
nui ir prašvti, kad Suvie
nytos Amerikos Valstijos 
griežtai reikalautų išsi-

- savo milasnvkėmis važinė
jasi suklypusiu Fordo au
tomobiliu. Mat pakuta, kol- 
kas geresnio įsitaisyti da 
negali, nes gavo labai men
ka parapijukę Eynon mies

telyje, Anglekasio sūnūs.



KELEIVIS.

Kas tai yra laikas ir erdvė— 
Siekimas prie tiesos idealo— 
Skirtumas tarp mokslo ir 

patyrimo.
Paprastas žmogus mano, 

jog mokslui turi būt viskas 
žinoma. Jeigu X ar Y lan
kė universitetą, tai jis jau 
privalo viską žinoti.

Ištiesų gi taip nėra. Ištie* 
sų, tai kuo* daugiau žmogus 
mokinasi, tuo daugiau nau
jų klausimų kįla prieš jį. Ir 
daugybė yra klausimų, į ku
riuos iki šiol mokslas atsa
kymų da nėra suradęs.

Paimkime tik tokius pa
prastus dalykus, kaip laikas 
ir erdvė. Visakas, kas tik 
pasauly darosi, darosi vis 
laiko ir erdvės ribose. Kiek
vienas musų vaidentuvėj 
vaizdas yra erdve ir laiku 
apribotas. Kas išeina jau iš 
laiko ir erdvės ribų, žmo
gaus protas to nepajiegs nei 
suprasti, nei išaiškinti.

Vadinasi, laikas ir erdvė, 
tai rėmai viso musų gyveni
mo ir darbų.

O tečiaus niekas iki šiol da 
neišaiškino, kas tai yra lai
kas ir kas tai yra erdvė.

Paklausta sykį Bramos, 
kas tai yra amžinastis? Jis 
atsakė: „Paimk kiečiausi 
akmenį mylios ilgio, mylios 
pločio ir mylios storio. Pas
kui paimk minkščiausio šil
ko. Ir sykį kas tris šimtai 
metų nušluostyk juo tą ak
menį. O kuomet nuo tokio 
šluostymo tas akmuo sudils 
iki miežio grūdo didumo, tai 
išeis šimtinė amžinasties da
lis.”

Paklausta sykį mokyto 
žmogaus: Kas tai yra er
dvė? Mokytas atsakė: 
„Žmogaus protas negali er
dvės apibriežti, nes erdvė 
yra begalinė. Žmogaus gi 
vaidentuvė, kuri paprastai 
siekia tenai, kur protas pri
eiti neįstengia, gali duoti 
mums tiktai menką apie tai 
numanymą. Mes žinom, 
jog šviesos spindulys perei
na apie 200,000 mylių į vieną 
sekundą, o yra žvaigždžių, 
kurių šviesa pasiekia musų 
žemę tiktai po kelių milio
nų metų. Erdvė tarp sau
lės ir žemės yra taip didelė, 
kad traukinys, bėgdamas be 
pertraukos po 100 mylių į 
valandą,galėtų pasiekti sau
lę tik už 1,000 metų. Sulygi
nus su saule, musų žemė yra 
dulkė, o visa musų saulinė 
svstema, tai tik viena iš ne
suskaitomų systemų, kurio
mis yra pripildytas pasaulis. 
Taip vadinamas Paukščių 
kelias, tai tik viena tokhi 
saulinių systemų grupė, ku
rią mes galime nuo žemės 
matyti. Taigi aišku, kodėl 
žmogaus protas tos beribės 
erdvės negali nei aprėpti, 
nei išaiškinti. Šitoj gi beri
bėj erdvėj laksto dulkė—že
mė. O ant tos dulkės gyve
na, kovoja, svajoja, jieško 
tiesos daugiau kaip tūkstan
tis milionų gyvų sutvėrimų; 
—žmonių. Ir tu esi vienas1 
tų kovotojų, sv 
sos jieškotojų...”

Kaž-kas yra pasakęs, jog 
tiesa yra tėvo Laiko ir moti-! 
nos Erdvės kūdikis. Sene-1T. TOLSTOJAUS 
vės graikų tikėjimas moki- * 
no, jog dievas Kronos (lai
kas) ir dieve Gca (žemė) 
pagimdė visus dievus. Bet 
Kronos savo vaikus suėzda- 
vo. Geai pasisekė kokiu- 
tai budu išgelbėt tik ką gi
musį Jupiterį. Išaugęs į vy
rą, Jupiteris nuvertė savo 
tėvą nuo sosto. Jupiteris 
reiškia žmoniją, kuri nuola
tos kovoja su laiku. Žmoni
ja jieško tiesos, jieško atsa
kymu į klausimus, kurie jai 
neaiškus.

Gal kas pasakys: Jeigu 
tiesos idealo pasiekti negali
ma, tiesos negalima patirti, ' 
tai kam dar laužyti savo

smegenis ir eikvoti veltui 
laikas?

Ant to yra tik tai vienas 
atsakymas: Jokio idealo pa 
siekti negalima. Lieka tik
tai siekimas prie idealo. 
Kiekvienas idealas yra galu
tinas siekimo tikslas, augš- 
čiausis tobulybės laipsnis, c 
prie to žmogus gali tiktai 
siekti, gali artintis, bet ap
čiuopti savo troškimo pabai
gos niekados negali.

Idealų yra kiekvienoj dar
bo srity. Išradėjų idealas, 
padėkime, yra tobulinti ma
šinas. Jie pašvenčia visą 
savo gyvenimą vien tik tam, 
kad padarius geresnę maši 
ną už ’ r
Tečiaus 
nieko 
gamta su laiku keičiasi ii 
tobulinasi. O kas turi tobu
lintis, to negalima pavadint 
tobulu. Daiktai gali būt pa
lyginamai tik geresni ii 
prastesni. Taigi, nors galu
tino tikslo žmogus pasiekt 
ir negali, tečiaus siekdamas 
prie savo idealo jis suranda 
vis geresnių daiktų, o geres
ni daiktai neša žmonija.' 
daugiau naudos, taigi ir lai
mės daugiau.

Viduramžiuose dvasiškia 
rašytojai žymėdavo savo 
knygas raidėmis: A. M. D. 
G., kas reiškia: Ad majo- 
rem Dei gloriam (didesne 
Dievo garbei). Šių dienų g 
mokslo vyrai galėtų save 
veikalus žymėti raidėmis 
A. M. H. G.—Ad majorerr 
Humanitatis gloriam (di
desnei žmonijos garbei.)

Kiekvienas mokslas paei
na iš tėmijimų ir tyrinėji
mų. Kuomet musų patėmi 
jimai buna patvirtinti paty
rimais ir tinkami sutvarky
ti, tuomet kįla mokslas. 
Kiekvienas mokslas užsiims 
tam tikrais dalykais. Sulyg 
tų dalykų jis dalijasi į sys 
temas. Y ra visuomenė 
mokslų, technikos, medici
nos, geografijos, istorijos, 
pedagogijos ir 11.

Taigi yra skirtumas tarp 
mokslo ir patyrimo, tarp 
žmogaus plačiai apsišvietu- 
sio ir giliai mokyto, nors ap
skritas asmuo šito skirtume 
ir nesupranta. . Kas yra 
daug matęs, plačiai kelia
vęs, ilgai dirbęs savo profe
sijoj ar užsiėmime, tas gali 
būt žmogus patyręs ir daug 
žinoti, tečiaus rašyt ir skai
tyt gali nemokėt. Mokyte 
žmogaus vardą užsipelno 
tik tai tas, keno patyrimai y- 
ra aiškiai sutvarkyti, ir kas 
žino kaip reikia apsireiški
mus tyrinėti, prisilaikant 
priežastingumo ir pasek- 
mingumo dėsnių. Svarbiau
sis dalykas, tai mokytas 
žmogus moka greitai suras
ti netaisyklingumą ir klai
das.

Tarp mokyto ir patyrusio 
(žmogaus yra toks skirtu- 
jmas. kaip tarp šundaktario 
ir tikrojo daktaro. Ten, kur 
šundaktaris tik spėja ir

buvusią pirma 
pasauly nėra 

tobulo. Net pat 
ii

vas ir ar valia rašyti suba- 
toj...”

L. Tolstojus mergaitei at
sakė sekančio turinio laišku, 
kuriame paduota buvo ir 
maldos tekstas:

„Šone! Dievas gyvena ne 
danguj, tik kiekviename 
žmoguje ir kiek viename 
tvariny. Dievas yra tuomi 
kas duoda gyvastį kiekvie
nam žmogui ir kiekvienan 
tvariniui. Dievą galime pa 
žinti per meilę. Per meili 
Dievas mumyse jungiasi si 
Dievu kituose. Dėlto visa.1 
dieviškas prisakymas liepia 
mylėti Dievą ir artymą sa 
vo, o mylėti visus yra di 
džiausią laimė ant žemė. 
Siunčiu tau maldą ir patari i 
Tau mesti šalin visa tai, ka 
trukdo mylėjimą, ir stengti 
isus žmones vienokiai my 

lėti.
Malda:

„Nežinau ir žinoti nega
bu, ar gyvens ar mirs vis' 
ie, kuriuos aš myliu ir ku

rie mane myli. Nežinau, 
aipgi ar aš gyvensiu ai 

mirsiu, ar sveikas busiu, ai 
sirgsiu, ar busiu sotus, a? 
alkanas, ar žmonės man 
gerbs, ar niekins, nežinau 
net, ar sulauksiu rytojaus, 
tatai vien aš žinau, kad visa., 
kas su manim atsitiks, at
itiks iš valios To, kuris gy- 
ena mano sieloj ir visame 
riete. Visa, kas atsitinki 
š valios Jo yra gera. Delto- 
ų nenoriu mislyt apie tai, 
:as atsitiks su manim, ar 
iusiu sotus ar alkanas, svei
kas ar sergantis, ar busiu 
Tiriamas, ar peikiamas, ta: 
•ien žinau, kad noriu visuo- 
net būti Jame ir su Tuo, ku
ls yra manyj ir visame svie- 
e. Idant tatai pasiekus tu- 
iu mylėti visus žmones ii 
ai netik mislimis savo, kad 
įpie juos nieko pikto nema
nyti ; netik žodžiais, kad* a- 
nie juos nieko pikto nekal
bėti, bet ir pasielgimais sa- 
o, kad jiems daryti visa tai 

ko pats sau geidžiu. Tam 
tikslui pašvenčiu visas mano 
jiegas.”

KEISTAS ŠITAS 
PASAULIS

Rodos, turtingi ir neišse
miami yra gamtos šaltiniai. 
Po žemės oda guli neišma
tuoti sandėliai anglies ir ge
ležies, švyno ir vario, alie
jaus ir druskos, sidabro ir 
aukso. Žemės paviršius gi, 
tai didelis javų laukas. Di
džiausi žemės plotai stovi 
apdengti miškais, fvairiau- 
:i vaisiai, nesuskaitomi 
paukščiai ir kitokie gyvūnai 
ore, ant žemės ir jūrėse lau
kia tik žmogaus rankos. Be
šališka saulutė viską ap
šviečia ir apšildo, lietus vis
ką laisto ir gaivina, viskas 
auga ir bujoja. Žmogaus 
protas ir triūsas gražią 
gamtą da daugiau padaili
no, kelius išvedžiojo, mies
tų pristatė ir darbui dirbti 
mašinas išrado. Turtinga

NEBIJOME AUDROS
Nesvetingos juodos jūrės: 
Dieną, naktį murma jos; 
Daug kas te tik atsidūręs 
Nepamato žemės šios.
Narsiai, vyrai! Vėjo pilnis 
Laivą musų pavaikys, 
Jūrių slidžios, plačios vilnis 
Mus greitsparnio neskandys.
Debesis į vilnį žiuri, 
Vėjas kįla, bus audra!
Mus laivunų mažas buris, 
Bet kovosime su ja I
Narsiai, vyrai! Štai jau ūžia! 
Vandens piksta jau ant mus; 
Skaudžią tuoj pakels karužę, 
Bet mus laivas nepražus!
Ten, anapus didžių jūrių 
Yr liuosa, smagi šalis; 
Jau nevieną tokį buri 
Meiliai priėmė ji vis.
Vienok nuneša ten vilnis 
Tiktai tvirtus vyrukus. 
Narsiai, vyrai! Nagi vilnis! 
Mus greitsparnis nepražus!

F. Vaičaitis.
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Pirmosios Gegužės Sulaukus
____________________ _________________________ • •

’nintnin ir ti/’ j bando, tikra is daktaras at- .ąjotojų ir tie- randa )igą jr d(wda vafet^
Iksas.

PATARIMAS
Rusų spaudoje buvo pa

skelbta žinia, kad tūla sep
tynių metu amžiaus mergiu
kė, Sonia. Rubinstein,da tuo
met gyvenusiam rusų di
džiajam mąstytojui Leonui 
Tolstojui parašiusi .sekanti 
laiškelį, prašydama jo atsa
kymo i jos paklausimą:

„Mylimas seneli:—
„Aš pradėjau mokytis iš 

Jūsų elementoriaus Jūsų 
vardadienio dieną. Apie 
Jus esu daug girdėjusi nuo 
savo tėvo ir dėlto meldžiu 
atsakyti man, ar yra Die-

I

žemė dešimts sykių dabar 
turtingesnė pasidarė.

Gamtos turtams, rodos, 
nėra galo. Gamta nelaiko 
nei knygvedžių, nei knygų 
neveda. Ji niekad nereika
lauja iš žmonių apyskaitos 
už paimtas iš jos sandėlių 
gerybes. Per tūkstančius 
metų žmonės jau ėmė iš jos 
sankrovų maistą, drabuži 
ir medžiagą namams staty
ti; Ir kuo toliau, tuo dau
giau vis tos medžiagos žmo
gus atranda.

O tečiaus nežiūrint to, 
kad žemė yra taip turtinga 
ir už savo turtus jokio atly
ginimo niekad nereikalauja, 
žmonija šiandien vaitoja pa
skendusi didžiausiam varge 
ir nedatekliuose. Neužtik
rintas rytojus lyg kokia 
šmėkla vaikščioja po pasau
li ir gąsdina kiekvieną žmo
gų. Nėra pasauly laimės, 
nėra tarp žmonių sutikimo 
ir draugiškumo. Visur ma
tyt nepasitikėjimas, neapy
kanta, pavydas. Pasaulis 
pasidalijo į tautas, kiekvie
na tauta Į klesas; tauta 
smaugia tautą, o klesa— 
klesą. Ir visa ta kova eina 
dėl privatinės nuosavybės.

Farmerys bijosi, kad jam 
nepavogtų kas vištos. Kad 
apsisaugojus nuo tokio nuo
stolio, jis laikosi netoli viš- 
tinyčios užtaisytą karabiną

Marškinių fabrikantas bi
josi, kad merginos neišsineš- 
tų kokio mąsto kaspino. To
dėl jis užrakina visas duris, 
taip kad darbininkės turėtų 
eiti laukan būtinai tenai 
kur jas galima apžiūrėt. Ka
da dirbtuvėj ištinka gaisras 
ir liepsnos tą išėjimą užtve
ria, tai keli desėtkai, o kar
tais šimtai jaunų mergaičių 
turi žūti ugny.

Yra tam tikros dirbtuvės, 
kur tūkstančiai darbininkų 
eikvoja savo laiką vien tik

ŽVAIGŽDUTE
žvaigždute, mažute, žibėk, žibėk. 
Iš dangaus augštybių drąsiai žiūrėk, 
Ko dreba, ko mirga tos žvilgsnio žarijos. 
Ar tavo troškimą išreikšti jos bijos, 
Ar ir tau, žvaigždute, jausmus reikia slėpt ?...
Berybėj erdvėj vai kas-gi, kas 
Priverčia troškinti širdies liepsnas, 
Ką dega krūtinėj ir gimdo troškimą, 
Kas-gi tau, žvaigždute, liuosybės ten gina.
Kas pildyt jo valią tau gali paliept? !... 
Liudėdams, bodėdams nakties tamsoj, 
Aš laukiu nušvintant tavęs dausoj, 
Kad tavep pasiųsti krutinės ilgesį, 
Bet gaunu iš tavęs tik dvasios drebėsį— 
Tai kame, žvaigždute, paguodą man rast?!
Ant žemės dėl laimės man reik kovot, 
Sumintam po kojų liepia svajot..
O vesk, vesk, žvaigždute, svajonės valstybėn! 
Vai trokštu, aš trokštu atrasti Duotybę, 
Kur laimės reiškimą galėčiau suprast...

J. B. S.
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geležines spintas dirbdami. 
Tos spintos reikalingos dėl
to, kad vagis negalėtų išplė
šti pinigų ar kitokių brange
nybių. Yra spintų, ką sve
ria po keliasdešimtis tonų ii 
lėšuoja po keliasdešimts 
tūkstančių. Yra spinta ap
skrita. tartum žemės ka
muolys; masyvės jos duris Į 
taipgi apskritos ir pritaiky
tos taip kaip akis galvoje, o 
ant tų durų ir aplinkui tiek 
visokių šriubų-šriubelių. ' 
rankenų-rankenėlių, kad ir j 
pats Liuciperis neatrastų 
kaip jos atsidaro.

Arba štai piniguočių ban 
kas. Išlauko sunkios gele
žinės duris, langai užstatyti 
storomis štangomis, o vidu
je tartum kokios dvasios 
juda ant minkštų kurkų 
žmonės. Vanagiškos jų akis 
žvalgosi bailiai r visas puses, 
kalbasi jie pašnabždomis ir 
veik visi ginkluoti. Naktie? 
laiku nekaltos duris užtai
somos elektra, kad vagį ant 
vietos nutrenktų.

Kuomet didelių miestų 
gyventojai sugula, visą nak
tį gatvėmis žingsniuoja 
tūkstančiai ginkluotų poli- 
eistų. Sargai su užtaisytais 
revolveriais, buožėmis ir ži
buriais bodi per ištisas nak
tis. Praeiviai, ypač kurie 
geriau apsirengę, užklydę 
naktį į nepažįstamą gatvę 
ir pamatę žmogų, tuojau? 
gatavi rėkti pagalbos. Visos 
duris užrakintos keliomis 
?pinomis ir da užšautos ke
liomis stumomis.

Biznio reikaluose dau
giausia baimės ir atsargu
mo yra knygų vedime, jų 
peržiūrėjime ir kontraktų 
rašyme. Pasitikėjimo nėra 
jokiam knygvedžiui; jis tu
ri būt patikrintas ir jo pa- 
tikrintojai patikrinti. Pirk- 
lyboj ant garbės žodžio ne
daroma jokios sutarties. Vi
si prižadai daromi ant lega
lių, atsargiai rašytų kon
traktų, kad jeigu viena pu
sė norėtų sutartį sulaužyt, 
kita pusė galėtų ją patrauk
ti tieson.

Apsukrus biznieriai mo
ka pasidaryti sau gražaus 
biznio ir iš tokio dalykų 
stovio. Jie organizuoja ap- 
draudos kompanijas ir su 
renka milionus „apdrausda
mi” žmones nuo baimės. Ga
lima pasakyt, kad mes gy
venam „apdraustam” pa- j 
šaulyje. Mes turime gyvas
ties apdraudą, langų stiklų 
apdraudą, sveikatos apdrau
dą, ugnies apdraudą, vagys
tės apdraudą, apgavystės 
apdraudą, ir daug, daug ki
tokių apdraudų. Milionie- 
riai, kurie turi užtektinai pi
nigų gyventi šimtą amžių, 
apsidraudžia nuo „neužtik
rintos ateities.”

Keistas, keistas šitas pa
saulis ! Eks-Klcrikas.,
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mums švęsti tarptautinės 
meilės, taikos, laisvės, bro
lybės ir solidarumo šventę, 
kuomet lyg tyčia siaučia 
baisiausia tautu skerdvnė.*• v

Kaip kiekvienais kitais 
metais, taip ir šiais metais 
visgi turime pamąstyti, ir 
tai labai rimtai pamąstyti, 
kiek esame tų idealų pasie
kimui nuveikę, kiek esame 
nuėję pirmyn jų siekdami.

Sulaukus tos darbininkiš
kos šventės, musų prieder
me yra atsižvelgti Į nuveik
tus proletariato išliuosavi- 
mui darbus. Tečiaus tie 
baisus ir sykiu gražesnio 
rytojaus vilčia viliojantis 
atsitikmai, Į kuriuos viso 
pasaulio akys nuo keturių 
metų yra atkreiptos, ir mu
sų mintis kai magnitu prie 
:avęs traukia ir dažnai ver-

■ čia užmiršti svarbiausius 
I savo klesos reikalus.

Ne žmogaus galėję sulai
kyti tos pasibaisėtinos au
dros siautimą, kada ji išsi
veržė iš tų visų aplinkybių, 

j kurios susidėjo per paskuti
nį šimtmetį. •

Klesiniai susipratęs pa
saulio proletariatas sunkiai 
prieš tas sąlygas kovojo ir 
perspėjinėjo pasaulį nuo 

Į gresiančios šiandien jau 
j siaučiančios audros, bet už 
i tai prisieidavo nesykį labai 
i labai jam skaudžiai nuken- 
į tėti.

Tatai, kas musų buvo per- 
matoma, likosi baisia visam;

■ pasauliui tikrenybe.
Toj baisioj pasaulio dra- 

I moj lošėjais yra visų tautų 
lliaudys. Dėlto iš tų milio- 
įnų minių viršžmogiškų pa-! 
i stangi]; iš pelenu išdeginto j 
gyvenimo: iš jūrės kraujo ir 
ašarų; iš pragaro skausmų, 

! skurdo, bado ir vaitojimų, 
galima ir tai be abejojimo, 
galima laukti, kad toji susi- 
nratusio proletariato skel
biama demokratybės idėja,.

TAMSYBES 
ŠALTINIAI

kanuolių baubimams apti
lus ir gaisrų dūmams padan
gėj išsisklaidžius, iškils virs 
pasaulio daug aiškesnė, 
daug vaizdesnė ir matoma 
visiems, kam tik ši baisioji 
audra akis atidarys; iškils ji 
kad atnešus pasaulio tautom 
tarptautinę meilę, brolybę, 
laisvę ir tiesą gyventi kiek
vienai tautai, kiekvienam 
žmogui.

Su ta tai vilčia, su tuo tai 
Įsitikinimu, kad musų ide- 

idejos, už kurią ilgaijos . .. _ _
ir sunkiai kovojome,—per
galė- diena jau artinas, su
laukę šiandien musu šven
tės PIRMOS GEGUŽĖS, 
švęskime ją, kaipo daug 
mums šventesnę, daug bran
gesnę ir daug reiškesnę, ne
gu kada nors pirma. Jeigu 
kada pirmiau daugelis dar
bininkų negalėjo da pilnai 
tos šventės reikšmės supras
ti ir pilnai ją apkainuoti, 
dabar kiekvienam gyvam ir 
jaučiančiam žmogui gali bū
ti aišku, kiek daug žmoni
jai reiškia tautų brolybę ir 
solidarumas, laisvė, meilė ir 
tiesa, kad kiekviena tauta, 
kiekvienas žmogus galėtų 
liuosai spręsti apie savo liki
mą.-

Švęskime musų tarptauti
nę šventę su tuo rimtumu ir 
persiėmimu jos idealais, 
kaip tai šventei pritinka. 
Tegu musų sielos troškimai 
uždega ir tas širdis, kurios 
be jausmo ar žemais geidu
liais degdamos ‘krūtinėse 
plaka.

Suvienykime savo balsą 
su vaitojančių žmonių bal
sais. tegu tas musų reikala
vimas pasauliui: TAIKOS, 
MEILĖS, BROLYBĖS, 
LASVĖS ir TIESOS ap- 
skrenda žemės skritulį ir 
suvienija žmonijos sielas ir 

!spėkas įvykdinimui pasauly 
• visa to, ko trokštame ir už 
ką nuo daugelio metų ko
vojame. J. B. S.

rėk. ir balsuoja už tuos daug 
žadančius ponus.—Juk, ma
tote, geri ponai. Ir labai 
geri; mielaširdingi,—apie 
darbininkus kalba ir jų būvį 
pagerinti žada.

Tokie ])onai, broly t, visuo
met laiko tamsybių šulinį 

j kupiną, o jau prie jo atsisto
ję, matote, tai kad pumpuo
ja, tai pumpuoja tamsybes Į 
žmonių galvas. Tas tamsy
bes, veidmainybes, melagys
tes išpuošia gražiais žode
liais ir žadėjimais. „Laisvė,” 
"žmoniškumas,” „demokra
tybė.” „gerbūvis” ir kitokie 
gražus, žavėjanti vergą dar
bininką žodžiai, kad pilasi, 
tai pilasi iš tų šulinių. Dar
bininko galva bematant bū
na pilna, pilnutėlė to mela
gingo „štopo.”

liet tai ne viskas. Paimki- 
me dienraščius—"Globus,” 
„Heroldus,” "Tribūnus,” 
Hcarsto "Amerikanus,” o 
ką ten surasime?! Kiek ten 
melo, kiek ten veidmainybių, 
kiek ten pripliaukšta viso
kių niekų? Vaje, vaje! Į 
Atlantiką nesutalpintum!

Šitokie laikraščiai—tai gi- 
liausis mulkinimo šulinys, 
tai milžiniškas šulinys. 
Tamsybė iš jų kasdiena pila
ma i žmonių galvas. Darbo 
žmonių smegenys nuolatos 
buna merkinamais tame 
veidmainybes raugalc.

Taigi, jeigu tu, brolau no
ri savo galvon ką gero įdėti, 
tai nejieškoki to gero demo
kratų ir republikonų sande
liuose. Jieškok jo pas soci
alistus. Nesemk iš kapitali
stų šulinio tamsybės. Semk 
iš socialistų šaltinio—laik
raščių, knygų, prelekcijų, 
prakalbų—apšvietą.

Atmink tatai, brolau!
Ma r gėris.

Jie. girdi, nereikalingi. Van- 
vę čia lietuviai, nėra šulinių, 
duo čia matote, ateina sta
čiai stubon. Tik pakišai 
stiklą ar puoduką po kranu 
ir bematant jis pilnas. Nei 
kibirų nei naščių, neigi lie
tuviškos svirties prie šulinio 
nebereikia. Gerai, tai jau 
gerai, ką čia ir besakyti dau
giau.

Tai šitaip, šulinių čia nė
ra. Taip, nėra. Supraskite 
tiktai, kokių šulinių nėra. 
Nėra tokių šulinių, kuriuose 
vanduo užsilaiko; mat, čia 
žmonės geria vandenį iš ba
los. Bet, palaukite, čia yra 
begalės kitokių šulinių, tam
sybės šulinių, šitie šuliniai 
yra tokie, iš kurių galima 

I semti ne vandenį, bet—tam- 
j?ybę. Ir pasirėmus to „što- 
po”, negalima piki jį pilvan, 
bet reikia pilti galvon.

Navatni šuliniai; aavat- 
nas juose randasi „stopas”. 
Taigi, pašnekėkime apie tai 
daugiau.

Atvažiavęs čion lietiivvs 
tuoj išgirsta apie republiko- 
nų ir demokratų partijas. 
Hm... tai labai puiku, mieli
na žmogus. Demokratai lai 
yra juk geri žmonės. Tie 
demokratai-repubiikonai, i- 
šėje ant estrados, ypač prieš 
rinkimus, graudžiausiom a- 
šarom aplaisto darbo žmo
nių vargus.visko daug žada. 
Tik buk geras, balsuok už 
juos, o tuomet tau, klausy
kis. rojus tuč-tuoj po kojų 
atsiras.

Žmogutis klausosi, prati
nasi prie to. Nagi, sakysim, 
ir pripranta. Už tūlo laiko.

Amerikoj, mano atvazia- 
gavęs balsavimo teises, žiū
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1 KELEIVIS

“KELEIVIS”
GERIAUSIS DARBO ŽMONI V 

LAIKRAŠTIS.
PRENUMERATOS KAINA 

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

Kanadoj ir UžrubežinoM:
Metams ...........   12^5
Pusei metų ...................... 1.25

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

"KELEIVIS”
255 Broad way, So. Boston, Mase.

kad jie galėtų pakasti duobę 
sąjungininkų jureivijai, 
kontroliuoti Rusijos prie- 

1 plaukas ir tuo pačiu laiku 
kontroliuoti Skandinaviją, 
kas reiškia daugiau da negu 
pavojų Anglijos pozicijai 
Šiaurės jūrėse. Taigi išar- 

'dvmas šitų Vokietijos pienų

yra lygiai taip svarbus daly
kas Anglijai ir Suvienytoms 
Valstijoms, kaip ir Finlian
dijos darbininkams. TaipTaip; 
dalykams stovint, finų liau-Į 
dies kova prieš Vokietiją tu
rės rasti sau simpatijų vi
sur, kur tik bus supranta
mas Vokietijos pavojus.”

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

Junkeriai skerdžia finų 
revoliucionierius.

Kas buvo Karolius Marksas

Santeri Nuorteva. laiki
nosios Finų respublikos vy
riausybės atstovas Suvieny
tose Valstijose, išleido šito
kį paaiškinimą apie vokiečių 
šeimininkavimą Finliandi
joj:

” Vokietija dabar verčia 
Finliandiją į antrąją Belgi
ją, antrąją Armėniją. Ma
tyt, apsvaigę gošlumu už
kariauti visą pasauli, Vokie
tijos junkeriai pasiekė jau 
tokio laipsnio, kur visuoti
nas žmonių skerdimas 
jiems yra paprastas daly
kas. Paskutinės žinios iš 
Finliandijos praneša apie 
pasibaisėtiną žriionių žudy
mą, kokį atlieka tenai su sa
vo pagelbininkais iš Prūsi
jos taip vadinamoji ’Baltoji 
Gvardija.’ Reikia neužmir
šti, kad šita ’Baltoji Gvardi
ja’ susideda iš Finliandijos 
junkerių klesos, kuri pasi
šaukė F’inliandijon vokie
čius, idant su jų pagalba pa
laikius feodaiiškas savo pri
vilegijas, kurias puikiai or
ganizuota darbininkų klesa 
buvo pastačiusi į pavojų.

"Tūkstančiai vyrų ir mo 
terų, kurie tik buvo kuo 
nors atsižymėję darbininkų 
judėjime Finliandijoj, dabar 
likos sustatyti prieš sienas 
ir sušaudyti. Kaip Latvijoj, 
taip ir Finliandijoj šita jun
kerių klesa lošia tame šlykš
čią ir labai žymią rolę. Su
rašąs jų politikos oponentų 
likos paduotas vokiečių ka
riumenės vadams ir tie žmo
nės dabar be pasigailėjimo 
žudomi. Tai yra labai prak
tiškas, nors baisiai nuožmus 
būdas politiškai savo priešų 
galybei naikinti.

"Nežiūrint narsiai darbi
ninkų armijos kovai ir pasi
priešinimui, Vokietija jau 
užėmė visus svarbiausius 
punktus Finliandijoj. Dar
bininkų kariumenė, kuri bu
vo ant greitųjų suorgani
zuota iš kokių 100,000 liuos- 
norių, o prie to da alkana ir 
practai apginkluota, žino
mas dalykas, negalėjo atsi
laikyti prieš puikiai organi
zuotą vokiečių karinę maši
ną. Bet vistiek Finliandijos 
liaudis nepaliaus kovojus už 
laisve. Laikinoji Finliandi- 
jos vyriausybė, atstovaujan
ti demokratinės ant-i-germa- 
niškas jiegas, pasitraukė 
dabar į Petrogradą kartu su 
desetkais tūkstančių finų, 
kuriems pasisekė nuo už
puolikų pabėgti. Iš Petro
grado darbininkų valdžia 
organizuos aktyvi ir pasyvi 
vokiečiams pasipriešinimą 
toliaus. Ji žino, kad Rusi
jos darbininkams taip-pat 
rupi apgalėti smaugiančią 
kaizerio kumščią. Kova nepa 
šiliaus patol, pakol paskuti
nis Vokietijos kareivis neiš
keis iš Finliandijos savo ko
jos, o aristokratija nebus 
priversta išduot liaudžiai iš 
savo piktadarysčių apyskai
tą.

"Užėmus Vokietijai Fin
liandiją, Finliandijos klausi
mas virsta tarptautiniu 
klausimu. Vokiečiai padeda

(Tąsa nuo 2 pusi.)

Taigi Marksas padėjo ne
pajudinamą pamatą visuo
menės mokslams. Ir tuo pa
matu remiasi visas jo paties 
mokslas. Ir todėl Markso 
mokslas yra taip teisingas, 
taip tvirtas, kad jokie kriti
kai negali jo įkąsti.

Kad skaitytojas galėtų 
įgyti apie Markso mokslą 
šiokį tokį numanymą, pa
duosime čionai keliatą iš
trauki! iš ”Komunistų Ma
nifesto.” Nors manifestą 
Marksas rašė su Engelsu, 
Bet pats Engelsas sako, jog 
”pamatinė manifesto min
tis . priguli Marksui ir tik
tai jam vienam.”

Reikia da paaiškinti, jog 
šitas manifestas vadinasi 
"komunistų” manifestu to
dėl, kad tas darbininkų ju
dėjimas, kuriame Ituomet 
dalyvavo Marksas ir Engel
sas, ir kuriam buvo parašy
tas tas manifestas, vadino
si ne socialistų, bet komu
nistų judėjimas. Socialis
tais tuomet vadinosi įvai
rios utopininkų grupės: An
glijoj • Oweno pasekėjai. 
Francuzijoj—Fourier’o, o 
taipgi ir tokie visuomenės 
veikėjai, kurie norėjo page
rinti darbininkų būvį neuž- 
gaudami išnaudotojų reika
lų. Tikrai gi revoliucinė dar
bininkų klesa tuomet vadi
nosi komunistais.

Taigi dabar apie "Komu
nistų Manifestą.” Jis prasi
deda taip:

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

Į SUVIENYTOS VALSTI
JOS DIDŽIAUSIA 
DEMOKRATIJA.
(Valdžios pranešimas).

Suvienytos Valstijos, 
po didžiausia demokratija, 
tvirtai stovės dabartinėje 
karėje, kurioje kariaujama 
priešais autokratiją, jeigu 
mes, kaipo demokratijos 
žmonės, paty^ tvirtais busi
me.

Senatorius Borah išreiš
kė tą mintį tinkamais žo
džiais. Tolygus patriotiz
mas riša į vieną šimtą milio
nų žmonių; jie vra sujungti 
dvasioje ir tiksle, nes visi 
jaučia, kad jų laisvei gresia 
pavojus; su energijos įtem
pimu ir savo spėkos patvir
tinimu per mašineri ją atsto
vaujančios Respublikos ma
tome vieną galingiausių ka
rės inžinierysčių, kokie ka
da buvo žmogaus sumanyta.•

Amerikos kareivis, dalis 
tautinės gyvybės, prisisė- 
męs meilės savo krašto, turi 
ką tokie savyje ką jokia sys- 
tema nei militarizmo išsila
vinimas ir disciplina auto- 
rratonų vienvaldoniškos val
džios negali kareiviui duoti.

Viena neapibranginta lie
kana, kuri po šiai karei pa
siliks, yra faktas, kad neuž
ginamai bus prirodyta, jjg 
laisvi žmonės iš po . laisvos 
valdžios gali pasekmingai ir 
su triumfu kariauti; gali 
tyčiotis iš ir apgalėti milita- 
rizmą ir, nežiūrint to viso, 
gali užlaikyti neprigulmy- 
bę, laisvę ir integraciją savo 
institucijų.

:

Pajieškau Vinco Norvilai 
lės parap., Raseinių paj; 
Turiu svarbų reik ai 
paties atsišaukti ar 
malonės pranešti.

Frank
1016 Main st.,
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Pajieškau L 
tiaus, iš Vii J 
terbury. Ttl 
meldžiu kas 1 
tų. Mano vyl

Mrs J. StJ 
95 Ford sfl

Pajieškau ■ 
Pereitais mel 
horn, Okla. 1 
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ką busiu labą
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”lš visų klesų, kurios šian
dien stovi priešais buržuaziją, 
tiktai vienas proletariatas yri 
tikrai revoliucinė klesa. Kilant 
didžiajai pramonei, kitos kie- 
sos nyksta ir žųva, o proleta
riatas auga.

"Vidurinės klesos — smul
kusis pramonininkas, pirklys, 
amatninkas, ūkininkas—visi 
jie kovoja prieš stambiąją bur
žuaziją, norėdami išgelbėti tik
tai savo, kaipo vidurinės kle
sos, gyvastį. Taigi jos ne revo
liucinės, o konservatyvės. Da 
daugiau — jos atžagareiviškos. 
jos stengiasi istorijos ratą suk
ti atgal...”

Kokie gi komunistų tiks
lai ir kokie jų santikiai su 
kitais darbininkais?

"Komunistai neturi atskiros 
nuo kitų darbininkų partijos.

"Jie visai neturi tokių rei
kalų, kurie nebūtų viso prole
tariato reikalai.

"Komunistai skiriasi nuo ki
tų darbininkų organizacijų 
tiktai tuo, kad kievienoj šaly 
proletariato kovoj jie visuome 
pirmon vieton stato ir gina 
bendrus proletariato reikalus, 
visai nežiūrėdami tautinio... 
Praktikoj komunistai yra vi
suomet kuo uoliausia žengianti 
pasaulio darbininkų dalis; teo
rijoj gi jie giliaus negu kiti 
darbininkai, supranta proleta
riato judėjimo sąlygas, bėgį ir 
abelnas jo pasekmes.

"Artimiausis komunistų tik
slas yra tas pats, kaip ir vis’ 
darbininkų partijų: proletaria
to organizavimas, buržuazijos 
viešpatavimo sugriovimas ir 
paėmimas valdžios į darbinin
kų rankas.”
Taip rašė Marksas su En

gelsu 1848 metais.
Toliaus jiedu nurodo, ko

kiu budu proletariatas gali 
savo kovą laimėti ir baigia 
"Komunistų Manifestą” ši
tokiais užreiškimais:

"Komunistai gėdisi slapsty
tis su savo siekiniais ir pažiū
romis. Jie aiškiai užreiškia. 
kad jų tikslas gali būt pasiek
tas vien tiktai sugriuvus da
bartinei visuomenės systemai. 
Lai dreba viešpataujančios 
klesos prieš komunistų revo- 

ko- 
jei 
jie

I

i’a/ivskau 
ir
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PajiiSkau 1BHM 
pu-'irolio 
i' Šir.kaičių Sg|||į 
Ka.:: 
ri'.' svarbu r^R@g| 
šaukti. ■

>t
Pa.iic'kuu brvii^^H 

Vyčių kairu-..’ įr^H 
nuseserė' Kaziu^B 
Šver.tratiio kaiuir^B 
Kaune vub. Mele®

Mrs Vince®
Marrimack CherrB

n!
Pajieškau draugo . 

iš Juodkaimio kaimoj 
seniau gyveno Lowq 
ties ar kas apie jį J 
šaukti. J

Joseph Bi
Marrimack Chemi< 

No. I

Pajieškau Petro F d 
veno Bostone, dirbo! 
provą 13 gegužės, J 
noti. Meldžiu atsii 

Stanislovai
120 Millbury st, ■

I

kaič’o. iš Pain.-r:-:
nio na’ap.. Pajinių 
gub. Turiu <varb.i reikalą
jo paties ar kas j; žino atsišaul^^H

Frank Petraitis, (2<^
2231 West 21 pln Chicago, III.

PRIE MARKSO STRAPSNIO.
"Po Europą vaikščioja šmėk

la—komunizmo šmėkla. Kad tą 
šmėklą išvijus, suėjo šventon 
talkon visos senosios Europos 
valstybės—popiežius ir caras, 
Mettemich ir Guizot. francuzų 
radikalai ir vokiečių policijos 
šnipai.

"Ar yra kur nors opozicijos 
partija, kurios viešpataujan
tieji jos priešai nebūtų apšau 
kę komunistais? Ar yra kur 
opozicijos partija, kuri iš savo 
pusės nebūtų vėl drėbus į pa
žangesnę už save opoziciją kaip 
lygiai ir atžagareiviškus savo 
priešus apkaltinimo, buk jie 
taip pat komunistai?

"Iš to išeina dvejopas išvedi
mas.

"Viena, komunizmas visų 
Europos valstybių pripažintas 
jau didele jiega.

"Anvra, patiems komunis
tams atėjo jau didelis laikas 
atvirai paskelbti savo pažiūras 
ir tikslus, o prieš pasakas apie 
komunizmo šmėklą pastatyt; 
Komunistų Manifestą." i
Ir tas manifestas užreiš

kia:
"Visa buvusios iki šiol drau 

gijos (visuomenės) istorija y-j 
ra klesų kovos istorija.

"Laisvas žmogus ir vergas.; 
patricijus ir plebėjus, dvarpo
nis ir baudžiauninkas, meist-j 
ras ir darbininkas, vienu žo 

pri-

i

i

«

vienu 
džiu — prispaudėjas ir 
spaustasis nekuomet tarp sa
vęs nesutikdavo, be paliovos 
vedė kovą, tai atvirai tai slap
ta, kovą, kuri visuomet baigda
vosi arba revoliuciniu visos vi
suomenės perversmu, arba a- 
biejų kovojančių klesų puoli
mu.”

Toliaus Komunistų Mani- 
Finliandijos w aristokratijai i ^esfas išparodo, kaip iki šiol 

kurie keitėsi visuomenės surėdy- 
įnein?. į jų pieną Įsteigti pa-'mas, kaip išsivystė dabarti- 
saulio valstybę. Jų tikslas y-' nė kapitalizmo svstema, 
ra prijungti svarbesniuo- (kaip joje atsirado proleta- 
sius uostus šiaurėje, taip,riatas, ir sako:

tais pačiais tikslais, kurie keitėsi visuomenės surėdy-

liucįią ’ Proletarams toje 
voje nėra kas pralaimėti, 
bent retežius. Laimėti gi 
turi visą pasauli.

"Darbininkai visų šalių, vie
nykitės 1”

Gyvenimas yra mokykla, 
kurioje nepasisekimas . yra 
geriausiu mokytoju.

Vyras, kuris visiškai pasi
duoda savo pačios valiai, nė
ra nei vyras, nei pati. Jis 
yra niekas. Napoleonas.

DONAI.
GERE. ”KEL.” SKAITYTOJAI!

Jus žinot, kad visokie spaudos 
dalykai pabrango begalo, laik
raščio išleidimas prekiuoja nesu
lyginamai brangiau negu me
tai atgal. Todėl visi, kurie ga
vot paraginimus, kad Jūsų pre
numerata pasibaigė, malonėkit 
kaip galima greičiau atnaujit, 
nes kitaip negalėsime laikraščio 
siuntinėti. Podraug meldžiame 
ir savo draugus prikalbint išsira
šyti "Keleivį,” kuris drąsiai gina 
darbininkų reikalus nepaisyda
mas visų gyvenimo audrų.

Su pagarba, 
"KELEIVIO” LEIDĖJAI.

. TUESDAY .

LENGVAS DAIKTAS 
NUSPRĘSTI.

Jeigu jus kenčiate delei 
kokios nors Skilvio silpny
bės, kaip veį užkietėjimo, 
nevirškinimo,' subliuškimo, 
galvos skaudėjimo, nemi
gęs, nerviškumo ir abelno 
apsilpnėjimo—ir jeigu jus 
esate išmmtinigas, tai paim
kite vaistų ir'nelaukite, kol 
jūsų sveikatos padėjimas 
paliks pavojingu. Pasek- 
mingiausias paminėtose li
gose vaistas yra Trinerio 
Amerikoniško Kartaus Vy
no Elixeris, kuris išvalo 
skilvį ir vidurius, palengvi
na virškinimą, atgaivina a- 
petitą, ir sutaiso visą vidu
rių tvarką. Kaina aptieko- 
se—-$1.10. Nuo šalčio ir ko
sulio, kas šiuo pavasario 
laiku paprastai atsitinka, 
geriausia gyduolė Tidnerio 
Kosulinis Sedativas. Kaina 
2-5 ir 50 centų aptiekose, iš
sirašant — 35 ir 60c. Nuo 
reumatizmo, heuralgijos ir 
tp. pasekmingiausia gyduo
lė Trinerio Linimentas. 
Kaina 35 ir 65c. aptiekose, o 
išsirašant—45 ir 75c. Joseph 
Triner Company, 1333— 
1343 So. Ashland avė., Chi
cago, III.

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

Povilas Bugėnis
85 Dryer avė., Waterbury, Conn.

vo tel?, .... .ro-..v>.c j— .........
Geo. H. French M. D.

240 Huntington avė.,
Boston, Mass.

Pajieškojiinai

"KEL.” SKAITYTOJŲ ŽINIAI.
Visokijs pabėgimus, nuskriaudi- 

mus, pasigarsinimus iš kokių vie
tų paeina, pirkimus, pardavimus 
arba tam panašius pasigarsini- 
mus, delei tūlų priežasčių nors ir 
skaitytojams dykai garsini nega
lime. Už tokius paskelbimus skai
tome po 2c. už žodį kiekvieną sy
kį. Todėl siųsdami tokius paskel
bimus rašykit kuotrumpiausiai ir 
visados siųskite kartu mokestį jei
gu norite kad greitai tilptų.

"Keleivio” Adrain.

Pajieškau brolių Kazimiero ir An
tano, taipgi ir kitų savo pažįstamų 
iš Jėdz.ių kaimo, Pernevos parapijos, 
Kauno gub. Meldžiu atsišaukti. (20) 
Petronėlė Staniuliutė-Kucinskienė, 
57 Niagara st.,Toronto Ont,Canada.

Pajieškau Dominiko Zalcsko gy
vena So. Bostone tris mėnesiai atgal 
turėjo Real Estate biznį, kas apie j’ 
žino meldžiu pranešti, 
siu dovanas. Išvai®’ 
kaire ranka išsukta 
tad? visados ta ranka mosuoja. . 
Ii išsigerti ir visados labai

už ką duo- 
I.švajzda: nuėsto ūgio, 

i ir kada kalba 
-<y- 

.. _______ __ gynas
pats save, visai befnoks’is žmogutis.

. --------I
So. Boston, Ma;s.

Antanas Velviks,
149 Athens st,

Pajieškau pusbrolio, Franciškaus 
Jasučio, iš Mincaičių kaimo, Žagarės 
valsčiaus, Šiaulių pav,. Kauno gub., 
prieš 10 metų gyveno Chicagoj. Jo 
paties atsišaukti ar kas jį žino mel
džiu pranešti.

Povilas Jasutis
1531 lOth st., . Rockford, 1111.

Pajieškau Zofijos Kuzminskienės. iš 
Raseinių pav., Kauno gub., gyveno 
Chicagoj, dabar, regis, gyvena Nia
gara Falls. Turiu svarbų reikalų ir 
meidžiu jos pačios ar kas ją žino at
sišaukti.

Marijona Budginaitė
408 Lind st., Kenosha, Wjs.

Pajieškau savo pusbrolių Antano 
Mačiulio ir Jono Šimkaus, iš Ka’ mo 
gub., Raseinių pavieto. Girdžiu para
pijos, Jokūbaičių kaimo. Jonas Šim
kus iš Skirsnemunės kakao. Meldžiu 
atsišauKti.

St. Banaitis ’
702 N River Sidt st,

Waterwury, Conn.

Pajieškau savo tėvo Franciškaus 
Rimkaus ir dėdės Jono Rimkaus, abu 
iš Šviekk.šnių parap., Šiaulių pav.; 
Kauno gub. Tėvas gyveno Provi- 
dence, R. T., ten apsivedęs išvažiavo 
i kitą miestą. Išvažiuodamas j Fran- 
ciją norėčiau bent susirašyti, dėlto 
meldžiu vieno ar kito atsišaukti.

Stanley Rimkus 
F 108-th Infantry, 

Camp Wadsworth 
Spartansburg.

Co. (20)

> S. C.

Pajieškau Juozo Brazausko, jo tik
ras brolis Kazimieras, kuris tarnau
ja kariumenėje Rusijoje atrašė man 
laišką ir prašo kad jam perduočiau. 
Brazauskas paeina iš Kupiškio pa
rapijos, Marmoliškės viensėdijos, pir
miau gyveno Cleveland, Ohio.

Kazimieras Jar.ušis,
250 Athens str., So. Boston, Mass.

Pajieškau brolio Liudviko Bubino iš 
Gudelių kaimo, Traškunų parap., 
Vilkmergės pav., Kauno gub. Taipgi 
tit.n savo pažįstamų meldžiu atsišau
kti. Dan. Bubin, (19)

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

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

T Yodeika, (19)
801 N 8-t.h st.. Philadelphia, Pa.

Pajieškau brolių Martino ir Fra 
no Timinskių is Veredevos dvaro. Ei- 
riogalos parap., Raseinių pav. Kau
no gub. Jų pačių ar kas žino mel
džiu atsišaukti. ’ (19 )
Elizbieta Timinski.utė-Kelšausk..:enė,

22 E 9-th st, Georgetown, 111

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

Paulina Daujotaitė
126 N. Vlisstssippi avė..

Atlantic City, N. J.

REIKALINGAS bendras, kuris no
rėtų iš nusės gyventi su manim au- 
beltavam kambary. Elektros šviesa, 
gesinis pečius virimui. Vieta puiki, 
iš visų pusių arti gatvekariai.

D. Ruginis,
412 Cartier st. Montreal, Canada.

REIKALINGA Apysenė moteris, 
gyventi ant farmos ir auklėti du kū
dikiu. Kurios nenori dirbtuvėse dirb
ti, pasinaudokite proga ir atsišauki: 
tuojaus. Moteris gali turėti ir savo 
vaikų. Apie išlygas rašykit.

Kl. Zalansk is,
EOX 61, R F D ;No. 1, Ntshua, N.H

REIKALINGI VYRAI IR 
MOTERIS.

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

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

I

I

Suit^^H
Valandos? __
Phone HaymarlcSt 2563.

West Side offisas: 
2225 So. Leavitt st. 
Vaiandos: 6-8 vakare. 
Phone Car.aK 4626.

Nedėldieniais priima tik iškalno 
susitarus.

Rezidencijos Teleph. Albany 5546

NAUJAS LAIKRAŠTIS 
kuris rašo apie 

Ūkės Reikalus, 
su paveikslėliais augmenų ir 
vulių. Kaina tik $1.00 metams. 
Prisiųskit markutę o gausit vie
ną numeri. Taipgi turiu pardavi
mui daug farmų geroj apielinkči, 
žemė gera, galinta pirkt pigiau, 
negu per agentus. Adresas: (19)

"AMERIKOS ŪKININKAS," 
B0X 96, KART, MICH1GAN.

REIKALINGA MERGINA
(arba Moteriške.)

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

RUTKAUS SPAUSTUVE 
2613 XV. Fort St., 

P. O. Box 1233 Detroit, Mich.

-jĮOiiaa mi xog *o d
IS ’M £i9z

SAfusavas snvsina

REIKALAUJAM:
Lietuviu ir rusų dirbti kietųjų ang

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

W. E. ROTHERMEL, 
Merrimack Minės, Virginia.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA Karmos, didelės ir ^IRY OAW 

mažos, apgyventose vietoce, lengvais 
išmokėjimais. Toliaus gyvenantis, 
kurie negalite ypatiškai aplankyti ir 
apžiūrėti, reikalaukite kalaliogo su 
plačiomis informacijomis, kreipkite.' 
šiuo adresu, o gausit visada gerą pa
tarnavimą. (20*

S SINKEVICIA,
•R F I> 2, Southbury, Conn.

PARSIDUODA FORNIČIA l
Dviem kambariams ir virtuvei, ge

rai užlaikyti, parsiduoda pigiai. Ga
lima matvt nuo 6 iki 9 vakarais.

ST. SKIPARAS,
131—3-rd st. So. Boston, Mass.

(ant 3 lubų.)

Namas! Namas!
Parsiduoda puikus, dviejų auk

štu namas, su čeverykų taisymo 
dirbtuve, mašinomis ir visomis j- 
taisomis. Kaina ne brangi, išly
gos prieinamo:.. Vieta ge-a. biz
nis senai išdirbtas. Priežastis 
pardavimo — savininko 
Kreipkitės pas:

A. GILDERIS,
2636 E. Lehigh Avė.,

Philadelphia.
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KELEIVIS

Kaip tėvynė musų kenčia, 
Kaip mus priešai ją slopina... 
O lietuviai sau tik švenčia 
Ir jos ginti neketina.

„Šiandien štai ant apšvietimo 
Reik sudėti po penkinę, 
O paskui ant susiėjimo 
Dar pridėsim po rublinę.”

Taip kalbėjo sau tris vyrai 
Karčemoje už stalelio, 
Ir vis dorus—ne pyragai. 
Tik palinkę prie stiklelio.

Vienas tarė: ’Nesgailėčiau 
Tuoj, kaip matot, nei šimtinės, 
Kad tik rublių daug turėčiau...” 
Šinkarėle, duok degtinės!

"Išsigersime, broleliai. 
Už tėvynę musų mielą; 
Lai gyvuoja mus žemelė. 
Išsigersime po čielą!”

Antras gi pridėjo: "žmonės 
Jau supranta: patįs sako.
Iš ko laukt jie tur malonės.... 
Šinkoriene, duok konjako!

”Mes, jų broliai, tik privalom 
Juos išgelbėt iš tamsybės
Ir parodyti prie galo 
Kelią laimės ir teisybės.”

Trečias sako: ”Ką.tai reiškia! 
Kiek padarėme jau gero
Mielai mus tėvynei... Peiske! 
Duok mums gero dar bavaro.

šiandien dėsim pc penkinę 
Lai tamsuoliai apsišviečia.” 
Kitas sako: ’Tr šimtinę 
Duočiau, kad tiktai turėčiau!”

Taip tris vyrai Įsigėrę 
Apie brolius šnekučiavo 
Ir, duris vis prasivėrę, 
Dar konjako reikalavo.

Rengdamies namon šnekėjo. 
Dėti reiksią po penkinę. 
Bet jau žydui duot reikėjo 
Jiems visiems po dešimtinę.

Pinigų kiek tik turėjo—
Tai visais ir užmokėjo. 
Taip kad jau i>as juos neliko 
Nei sudilusio skatiko.

F. Vaičaiti?.

Pamokinimas.
umhm, kaip aš 

^viajų ’—šaukia iš 
l^^šokdama ir del- 

maža I.izė, 
motina išsi- 

.. L ■ .\wpaštetą._Jis 
H9|Hižus...

1 ‘11—1>a ni°* 
sakosi 

^^į^Biktams: vai- 
'^'M'-ųW-vti mėgstu. 
^^^■t valgiui bai- 

labai gardus. 
||||||B mąstydama 
||MBgsiu ir gar- 

kada ’ jau

APTIEKA
Teisingiausia ir Geriausia 
Sutaisom Receptus su di

džiausia at.vda, nežiūrint ar iš 
Lietuvos atvežti ar amerikoniš
ki. Gyduolių galite gauti, ko
kias tik pasaulyje vartoja, taip
gi visados randasi lietuvis ap- 
tiekorius.
EDVARD DALY, Savininkas

18 Braadw5y, So. Basto.i.
Galite reikalauti ir per laiš

kus, o mes per ekspresą gyduo
les atsiųsime.

Geriausis Kriaučins Bostone. Rusijos Revoliucijos
Jeigu norite tinkamas ir atsakau- —_ _ -. , . - j-,— - —

čias drapanas, tai užsisakykite 
lietuvius kriaučins:

pas

i

PAVEIKSLAS
Minėtas paveikslas parodo , kaip 

nuginkluoja carą ir kaip jis turi pa
sitraukt nuo sosto. Kevoliucijonie- 
riai aplinkui apsupę su raudonomis 
vėliavomis apskelbia Laisvę. Pa
veikslas spalvuotas ir gerai atrodo. 
Prisiųskite 25 c* o mes prisiusime 
jums paveikslą. Galite suvyniot 25c. 
j popierą ir pasiųst prastame laiške 1 
užrašydami aiškiai adresą.

’KELEIVIS”
255 Broadvay, 

South Boston, Mass.

Sąmoninga gaspadine 
visada turi savo nai:>uu»e buteliuką 

D-ro Ricaur’to 

P&IH-EJtPELLER

Įncipas. 
ikykloj kuni- 
Eiurėt vaikų 
prie išpažin- 
Inėjęs vieno- 
iš katekizmo,

•Jis

H, vaikai, kad 
g«s šventas re- 
Oprincipais, jog' 
■ugiau laimina 
Ve duoda, negu 
Biurie ima.
Eko ir mano tėve- 
|pia Mikutis.-
io, kad tai šven- 
rincipas ir man jo 
epia.
Į žmogus, už tai 
!s ir padeda.
jis niekad neima, 

k jam nori duoti, 
p duoda savo kie- 
I anam j nosį, tai 
frina.

^^^■■■s filozofas.
■|^iurtij tėvas aimanuo
damas sakė:

—Taip, taip, tie smirdė
jai žydai šiandien viso pa
saulio turtus turi savo na
guose; Žydai valdo pasau
li-

—Tai kodėl mums Dievas 
turtų neduoda, kada mes 
esam katalikai ir Dievuli 
mylim?—pastebi Vincukas.

—Turbut mes nesam da 
užtektinai geri, vaikeli—at
sako doras tėvas.

—Mes geri, tik Dievas 
musų nebijo, o žydam ati
duoda, kad jie vėl jo nepa
kartų.

—
Jinai:— Ar prašei mano 

tėvo leidinio mudviem apsi
vesti ? 

Į Jisai:
Atsakė, kad nemato, su kuo 
kalba, bet sakė, jam vistiek 
galiu imt.

Į

I

399 Broadway,

SO. BOSTON,

I

i

iš ryto

galit 
(?)

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

J. BERŽELIONIS & CO.
4 Haymarket Sq. kampas Cross StrM 
arba 28 Chandler St netoli Castle Sq^ 

BOSTON, MASS.

MAGIŠKOS ŠTUKOS.
Padavęs žiūrėtojams ištrt BOLĘ, 

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

Akušerkai
ca«
9©
9
§

S g

f

I

Neabejojantis būdas įtrinimui r.uo 
skaudėjimo Reumauzmo, persišal- 

dimo, išsinarinimo ir tt.
Tikras tiktai su pažymėta marke 

•ĮKĄRĄ” 
35c. ir Gūc. buteli ukx>. vijose aptiekose arba 

Ktučiai nuo
. F. AD. kICKTER & CO.
M-8O Washtagton Street. Ncw York, N. Y.

3A
ycmry

B'b’/ĮOEPOM'b

$800.00
Ąpyrb pyccKHXi>. AKepMKaH- 

ckim ijiM^aHipon'b, Htenafl no- 
Mo*tb Bb pacnpocTpaHeHiM npo- 
CBtu(eH!R ne.'-K^y cnaBRHaMH 
ai AMepHKt. nojKepTBOBaa-b 
$800.00 Ha npw3bi 3a 0Ka3aHie 
COAtMCTBifl Eo 3TOMI AOČpOMB 
Htjit. Bchkih 6e3t> pa34MHin 
HaitiOHajIbHOCTH, MVKH H H y, 
HieHUĮMHU M MOJIOAeMb BO 
Bctxb ropo£axi>, MOJKerb np«- 
HSTb ysacrie bi> CBOOOAHoe 
0Tb SaHHTIH EpeMS. riocnt- 
uiMTe OKasaTb CBoe coA^HCTEie 
h nojiyHMTb Harpa^y. flHujM- 
?e et KoMMTeTb, npMJiaran 3 
cema m apnašu Ha OTBtn, m 
Ba&n, BWtU.iK)T'b Bet noApoČHO- 
ctm. AApeci>> Russian Com- . 
mittee, 233 E. 17U1 Street, B 
New York City. §

Nusipirk mosties
TAI BUSI GRAŽUS! Jų išdirba 

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

J. RIMKUS
P. O. Bos 36. Holbrook. Mass.
10 DALYKU KIŠENINIO PEILIO 

KOMBINACIJA $1.50

SKAITYKIT IR PLATIN- 
KIT „KELEIVĮ.”

Siutus, Overkotus 
ir kitokius Rubus 
DUOKIT PASIŪT MUMS.

Mes užtikrinant, kad Jus suėčdysit pinigui 
ir tiirėsite GRAŽIUS RUBUS. Kadangi^ 
mes imam materijų iš gerųjų firmų ir pri ; 
mieruojam rūbų pagal žmogų, todėl musų j 
pasiūti siutai ar overkotai r.esudarko žmo , 
gaus išvaizdos ir būna tvirtesni.
VISOKIUS VYRAMS SIUTUS IR OVER 
KOTUS PASiUVAM PIGIAI IR GERAI.
TAIPGI IŠVALOM IR IŠPROSINAM 

VYRU IR MOTERŲ RUBUS
Darbas geras ir užtikrintas. Kaina 

prieinama.
Tikras Jūsų brolis lietuvis

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

Telefonas: So. Boston—21011

—_ i— lx. Y.. ■ M T--

9
8I
3)52/I
| F. Stropiene, ^5s*
* so. BOSTON. Mass.

1

Akių
Specijalistas. |į

:įj 10 m. So. Bostone.
i
« „jj

KARE IR LIGOS!

h Janas A. Katkusų užlaikau Visokiu knygų
IR KITOKIU DAIKTU-

I
 Galima gaut pirkti visus Ame 

rikoje leidžiamus laikraščius, T 
taipgi ir juos užsiprenumeruoti.

Krautuvė atvira nuo 7 
iki 12 vidurnakčio.

Toliaus gyvenantieji
J2 keiptis lašku šuo adresu:
H J- L KATKUS4 —
į - 2204 Forbes sL, Pittsburgh, Pa. £

TeL: 17»7-J.įj

Dr. David W.Rosen |
Kalba Lietuviškai, Lenkiškai. $ 

Rusiškai ir Vokiškai.
ŠYDO VISOKIAS LIGAS.

Valandos:
Nuo 8 iki 19 ryta. Ne 

I Iki i dieną, nao 7
8 vakare.

H.4NOVER STRMT, 
BOSTON. MASS.

Taip, per telefoną.

prie žmogaus iš- 
nosies. Prisiųski- 

ir katalio- 
(51)The Magic Shop.

BOK 309. Hnlbrook. Mum.Yra tai graži knyga pa
puošta autorės fotografija 
ir kitais Įdomiais paveiks
lais. Minėtus Raštus išleido 
Lietuvos Šelpimo Fondas ir 
visas nuo jų pelnas eis su- 
šelpimui nukentėjusiems 
nuo karės lietuviams. Kas 
nusipirks tą knygą, tas ne
tik papuoš savo namus ir 
padidins knygyną, bet kar
tu ir badaujančius žmones 
sušelps.

Raštų kaina tik 59 centu.
Žemaitės Raštus galima 

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

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

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

KARfi, TAI LIGŲ GIMDYTOJA.

Karė padaro žmogų, c ypač tų, kurio vai
kas, giminaitis ar draugas randasi kovos 

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

valgiui bei VALGIO VIRŠKINIMUI
Karė yra priežastimi valgio produktų 

pabrangimo, delko paprastai žmonės 
bei darbininkai turi permainyti jiems 

priprastus valgius, kitais arba sumažinti 
jų sunaudojamą laiką.

Tas viskas prisideda prie išsivystymo 
įvairių vidurių bei skilvio iigų. 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:

Ant 21 
akmens 

Gelžkelio laikro
dis sriubelių už- 

i sukamas, vyriš
ko didumo, ant 

VSI 9.n metų auksuo
tas su išrašytais 
dubeltavais vir
iais. Labai tei
singas, ypatingai 

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

EXCELSIOR WATCH CO.
906 Athenaeuni Bldg. CHICAGO. ILL

Aš, Alena Kostovska, pasirc-
m a * « ■** • •

dau visai publikai akyse.

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

SALUTARAS CHEMICAL INST. 
Žolės nuo visokių Nogimų.

J. PALTRĖNAS. Prof. 
1707 S. Hahsted St., Tel. Canal 6-117.

Chicago, III.
ffitą apgarsinimų turėtų perskaityt 

kiekvienas, iškirpt ir pasilikt

VINCAS DAUNORA
Aptiekorius,

229 BEDFORD AVENUE, BROOKLYN, N. Y.
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KELEI VIS

HKELEIVIS
GERIAUSIS DARBO ŽMONIŲ 

LAIKRAŠTIS.
PRENUMERATOS KAINA 

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

Kanadoj ir Užrubežiuoae:
Metams ..........   12.25
Pusei metų ....................... 1.25

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

"KELEIVIS"
255 Broadway, So. Boaton, Mase.

kad jie galėtų pakasti duobę 
sąjungininkų jureivijai, 
kontroliuoji Rusijos prie
plaukas ir tuo pačiu laiku 
kontroliuoti Skandinaviją, 
kas reiškia daugiau da negu 
pavojų Anglijos pozicijai 
Šiaurės jūrėse. Taigi išar- 

1 dymas šitų Vokietijos pienų

yra lygiai taip svarbus daly
kas Anglijai ir Suvienytoms 
Valstijoms, kaip ir Finlian- 
dijos darbininkams. Taip 
dalykams stovint, finų liau
dies kova prieš Vokietiją tu
rės rasti sau simpatijų vi
sur, kur tik bus supranta
mas Vokietijos pavojus.”

7

kai-

Pajieškau Vinco Norvilo 
lės parap., Raseinių j 
Turiu svarbų reikali 
paties atsišaukti ar 
malonės pranešti.

Frank f
1016 Main sL,

Kinkis Angliškai Namie!
PILNAS KORESPONDENCINIS KURSAS 

Pataisome visas užduotis.4^-————————

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

Junkeriai skerdžia finų 
revoliucionierius.

Kas buvo Karolius Marksas

Santeri Nuorteva, laiki
nosios Finų respublikos vy
riausybės atstovas Suvieny
tose Valstijose, išleido šito
kį paaiškinimą apie vokiečių 
šeimininkavimą Finliandi
joj:

”Vokietija dabar verčia 
Finliandiją i antrąją Belgi
ją, antrąją Armėniją. Ma
tyt, apsvaigę gošlumu už
kariauti visą pasauli, Vokie
tijos junkeriai pasiekė jau 
tokio laipsnio, kur visuoti
nas žmonių skerdimas 
jiems yra paprastas daly
kas. Paskutinės žinios iš 
Finliandijos praneša apie 
pasibaisėtiną žmonių žudy
mą, kokį atlieka tenai su sa
vo pagelbininkais iš Prūsi
jos taip vadinamoji ’Baltoji 
Gvardija.’ Reikia neužmir
šti, kad šita ’Baltoji Gvardi
ja’ susideda iš Finliandijos 
junkerių klesos, kuri pasi
šaukė Finliandijon vokie
čius, idant su jų pagalba pa
laikius feodališkas savo pri
vilegijas, kurias puikiai or
ganizuota darbininkų klesa 
buvo pastačiusi į pavojų.

"Tūkstančiai vyrų ir mo 
terų, • kurie tik buvo kuo 
nors atsižymėję darbininkų 
judėjime Finliandijoj, dabar 
likos sustatyti prieš sienas 
ir sušaudyti. Kaip Latvijoj, 
taip ir Finliandijoj šita jun
kerių klesa lošia tame šlykš
čią ir labai žymią rolę. Su
rašąs jų politikos oponentų 
likos paduotas vokiečių ka
riumenės vadams ir tie žmo
nės dabar be pasigailėjimo 
žudomi. Tai yra labai prak
tiškas, nors baisiai nuožmus 
būdas politiškai savo priešų 
galybei naikinti.

"Nežiūrint narsiai darbi
ninkų armijos kovai ir pasi
priešinimui, Vokietija jau 
užėmė visus svarbiausius 
punktus Finliandijoj. Dar
bininkų kariumenė, kuri bu
vo ant greitųjų suorgani
zuota iš kokių 100,000 liuos- 
norių, o prie to da alkana ir 
prastai apginkluota, žino
mas dalykas, negalėjo atsi
laikyti prieš puikiai organi
zuotą vokiečių karinę maši
ną. Bet vistiek Finliandijos 
liaudis nepaliaus kovojus už 
laisvę. Laikinoji Finliandi
jos vyriausybė, atstovaujan
ti demokratinės anfci-germa- 
n iškas jiegas, pasitraukė 
dabar Į Petrogradą kartu su 
desėtkais tūkstančių finų, 
kuriems pasisekė nuo už
puolikų paliėgti. Iš Petro
grado darbininkų valdžia 
organizuos aktyvį ir pasyvi 
vokiečiams pasipriešinimą 
toiiaus. Ji žino, kad Rusi
jos darbininkams taip-pat 
rupi apgalėti smaugiančią 
kaizerio kumščių. Kova nepa 
šiliaus patol, pakol paskuti
nis Vokietijos kareivis neiš
keis iš Finliandijos savo ko
jos, o aristokratija nebus 
priversta išduot liaudžiai iš 
savo piktadarysčių apyskai
tą.

"Užėmus Vokietijai Fin
liandiją, Finliandijos klausi
mas virsta tarptautiniu 
klausimu. Vokiečiai padeda

(Tąsa nuo 2 pusi.)
Taigi Marksas padėjo ne

pajudinamą pamatą visuo
menės mokslams. Ir tuo pa
matu remiasi visas jo paties 
mokslas. Ir todėl Markso 
mokslas yra taip teisingas, 
taip tvirtas, kad jokie kriti
kai negali jo įkąsti.

Kad skaitytojas galėtų 
įgyti apie Markso mokslą 
šiokį tokį numanymą, pa
duosime čionai keliatą iš
traukti iš "Komunistų Ma
nifesto." Nors manifestą 
Marksas rašė su Engelsu, 
Bet pats Engelsas sako, jog 
"pamatinė manifesto min
tis... priguli Marksui ir tik
tai jam vienam."

Reikia da paaiškinti, jog 
šitas manifestas vadinasi 
"komunistų” manifestu to
dėl, kad tas darbininkų ju
dėjimas, kuriame Ituomet 
dalyvavo Marksas ir Engel
sas, ir kuriam buvo parašy
tas tas manifestas, vadino
si ne socialistų, bet komu
nistų judėjimas. Socialis
tais tuomet vadinosi įvai
rios utopininkų grupės: An
glijoj • Oweno pasekėjai. 
Francuzijoj—Fourier’o, o 
taipgi ir tokie visuomenės 
veikėjai, kurie norėjo page
rinti darbininkų būvį neuž- 
gaudami išnaudotojų reika
lų. Tikrai gi revoliucinė dar
bininkų klesa tuomet vadi
nosi komunistais.

Taigi dabar apie "Komu
nistų Manifestą." Jis prasi
deda taip:
PRIE MARKSO STRAPSNIO.

"Po Europą vaikščioja šmėk
la—komunizmo šmėkla. Kad tą 
šmėklą išvijus, suėjo šventon 
talkon visos senosios Europos 
valstybės—popiežius ir caras, 
Metternich ir Guizot, franeuzų 
radikalai ir vokiečių policijos 
šnipai.

"Ar yra kur nors opozicijos 
partija, kurios viešpataujan
tieji jos priešai nebūtų apšau 
kę komunistais? Ar yra kur 
opozicijos partija, kuri iš savo 
pusės nebūtų vėl drėbus į pa
žangesnę už save opoziciją kaip 
lygiai ir atžagareiviškus savo 
priešus apkaltinimo, buk jie 
taip pat komunistai?

"Iš to išeina dvejopas išvedi
mas.

"Viena, komunizmas visų 
Europos valstybių pripažintas 
jau didele jiega.

"Antra, patiems komunis
tams atėjo jau didelis laikas 
atvirai paskelbti savo pažiūras 
ir tikslus, o prieš pasakas apie 
komunizmo šmėklą pastatyt; 
Komunistų Manifestą."
Ir tas manifestas užreiš

kia:
"Visa buvusios iki šiol drau

gijos (visuomenės) istorija y- 
ra klesų kovos istorija.

"Laisvas žmogus ir vergas, 
patricijus ir plebėjus, dvarpo
nis ir baudžiauninkas, meist
ras ir darbininkas, vienu žo
džiu — prispaudėjas ir pri
spaustasis nekuomet tarp sa
vęs nesutikdavo; be paliovos 
vedė kovą, tai atvirai tai slap
ta, kovą, kuri visuomet baigda
vosi arba revoliuciniu visos vi
suomenės perversmu, arba a- 
biejų kovojančių klesų puoli
mu.”

Toiiaus Komunistų Mani-

I

"Iš visų klesų, kurios šian
dien stovi priešais buržuaziją, 
tiktai vienas proletariatas yra 
tikrai revoliucinė klesa. Kilant 
didžiajai pramonei, kitos kle
sos nyksta ir žųva, o proleta
riatas auga.

"Vidurinės klesos — smul
kusis pramonininkas, pirklys, 
amatninkas, ūkininkas—visi 
jie kovoja prieš stambiąją bur
žuaziją, norėdami išgelbėti tik
tai savo, kaipo vidurinės kle
sos, gyvastį. Taigi jos r.e revo
liucinės, o konservatyvės. Da 
daugiau — jos atžagareiviškos. 
jos stengiasi istorijos ratą suk
ti atgal...”

Kokie gi komunistų tiks
lai ir kokie jų santikiai su 
kitais darbininkais?

"Komunistai neturi atskiros 
nuo kitų darbininkų partijos.

"Jie visai neturi tokių rei
kalų, kurie nebūtų viso prole
tariato reikalai.

"Komunistai skiriasi r.uo ki
tų darbininku organizacijų 
tiktai tuo, kad k.ievienoj šaly 
proletariato kovoj jie visuome 
pirmon vieton stato ir gina 
bendrus proletariato reikalus, 
visai nežiūrėdami tautinio... 
Praktikoj komunistai yra vi
suomet kuo uoliausia žengianti 
pasaulio darbininkų dalis; teo
rijoj gi jie giliaus, negu kiti 
darbininkai, supranta proleta
riato judėjimo sąlygas, bėgį ir 
abelnas jo pasekmes.

"Artimiausis komunistų tik
slas yra tas pats, kaip ir vis’ 
darbininkų partijų: proletaria
to organizavimas, buržuazijos 
viešpatavimo sugriovimas ir 
paėmimas valdžios į darbinin
kų rankas.”
Taip rašė Marksas su En

gelsu 1848 metais.
Toiiaus jiedu nurodo, ko

kiu budu proletariatas gali 
savo kovą laimėti ir baigia 
"Komunistų Manifestą" ši
tokiais užreiškimais:

"Komunistai gėdisi slapsty
tis su savo siekiniais ir pažiū
romis. Jie aiškiai užreiškia. 
kad jų tikslas gali būt pasiek
tas vien tiktai sugriuvus da
bartinei visuomenės systemai. 
Lai
klesos prieš komunistų 
liuciją! Proletarams toje 
voje nėra kas pralaimėti, 
bent retežius. Laimėti gi 
turi visą pasaulį.

"Darbininkai visų šalių, vie
nykitės I”

*

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

SUVIENYTOS VALSTI
JOS DIDŽIAUSIA 
DEMOKRATIJA.
(Valdžios pranešimas).

Suvienytos Valstijos,
po didžiausia demokratija, 
tvirtai stovės dabartinėje 
karėje, kurioje kariaujama 
priešais autokratiją, jeigu 
mes, kaipo , demokratijos 
žmonės, paty^ tvirtais busi
me.

Senatorius Eorah išreiš
kė tą mintį tinkamais žo
džiais. Tolygus patriotiz
mas riša į vieną šimtą milio- 
nu žmonią; jie yra sujungti 
dvasioje ir tiksle, nes visi 
jaučia, kad ją laisvei gresia 
pavojus; su energijos įtem
pimu ir savo spėkos patvir
tinimu per mašineriją atsto
vaujančios Respublikos ma
tome vieną galingiausių ka
rės inžinierysčių, kokie ka
da buvo žmogaus sumanyta.

Amerikos kareivis, dalis 
tautinės gyvybės, prisisė- 
męs meilės savo krašto, turi 
ką tokie savyje ką jokia sys- 
tema nei militarizmo išsila
vinimas ir disciplina auto- 
matonų vienvaldoniškos val
džios negali kareiviui duoti.

Viena neapibranginta lie
kana, kuri po šiai karei pa
siliks, yra faktas, kad neuž
ginamai bus prirodyta, jng 
laisvi žmonės iš po . laisvos 
valdžios gali pasekmingai il
su triumfu kariauti; gali 
tyčiotis iš ir apgalėti milita- 
rizmą ir, nežiūrint to viso, 
gali užlaikyti neprigulmy- 
bę, laisvę ir integraciją savo 
institucijų.

dreba viešpataujančios 
revo- 

ko- 
jei 
jie

Gyvenimas yra mokykla, 
kurioje nepasisekimas . yra 
geriausiu mokytoju.

Vyras, kuris visiškai pasi
duoda savo pačios valiai, nė
ra nei vyras, nei pati. Jis 
yra niekas. Napoleonas.

■| ‘KELEIVIO” SKAITYTOJŲ i
i _______

1

I

i

______ _________ ___ i
Finliandijos aristokratijai i ^es^as ^parodo, kaip iki šiol 
tais pačiais tikslais, kurie keitėsi visuomenės surėdy- 
ineinn i jų pieną įsteigti pa-j mas, kaip išsivystė dabarti- 
saulio valstybę. Jų tikslas y- * nė kapitalizmo svstema, 
ra prijungti svarbesniuo- (kaip joje atsirado proleta- 
sius uostus šiaurėje, taip'riatas, ir sako:

DONAI.
GERB. "KEL." SKAITYTOJAI!

Jus žinot, kad visokie spaudos 
dalykai pabrango begalo, laik
raščio išleidimas prekiuoja nesu
lyginamai brangiau negu me
tai atgal. Todėl visi, kurie ga
vot paraginimus, kad Jūsų pre
numerata pasibaigė, malonėkit 
kaip galima greičiau atnaujit, 
nes kitaip negalėsime laikraščio 
siuntinėti. Podraug meldžiame 
ir savo draugus prikalbint išsira
šyti "Keleivį,” kuris drąsiai gina 
darbininkę reikalus nepaisyda
mas visų gyvenimo audrų.

Su pagarba,
"KELEIVIO” LEIDĖJAI.

Dabar $2.00Pajieškau h 
čiaus, iš Vii.j 
terbury. Tt 
^^Mano^y Jeigu nepatiks, sugrąžinsime Jūsų pinigus.

Spėresnio budo už šį kursą išmokti angliškai kalbėti, skaityti ir rašyti. Jis yra lengviausias, greičiausias 
95 rord stjg Muilas išmokti visų anglų kalbų namie. Kiekviena lekcija šio kurso kalba apie atskirus dalykus, taip 

i ir pertikrinančiu budu, kad mokinys netik gali, bet turi viską atminti. Jos perstato dalykus taip aiš- 
Pajieškau Itiškai, kad interesingumas kiekvienos eilutės, kiekvieno žodžio spaudžiasi į mokinio mintį su tokia spė- 

Pereitais meekelia akių nuo lekcijos, koliai visko neišmoksta.
horn, Okla. .kursas susideda iš 30 gražiai atspausdintų ant ge-os popieros lekcijų. Pirma lekcija susideda iš 8 eti
kas apie jį ziių — visos kitos iš 4 didelių puslapių. Ant gulo kiekvienos lekcijos yra užduotis, kurią mokinys iš- 
ką busiu *al»nur0(jymij jr mokytojaus patarimų, ir siunčia į mokyklą dėl pataisomo klaidų. Už pataisymą klaidų nie- 

mokėti. Pataisytas užduotis mokykla grąžina mokiniui atgal. Apie prisiųntinėjimą užduočių dėl patai- 
^(Siinimą nusiųsime kartu su lekcijomis.

.__________musų mokinys sako apie musų kursą, išmokęs angliškai:
Paiieškau im*eji:;.-Meldžiu priimti nuo manęs širdingiausių jums padėką už jūsų atsakanti mokinimą ir popu- 

seseru ir kiti Jusd metodos. Jūsų mokinimu esu užganėdintas visais atžvilgiais. Taipgi, ačiū ir už kon-
meldžiu atsil* (Patarimus). Jūsų metodos kursas stebėtinai yra pigus„.Su augšta pagarba, JOSEPH KIJAUSKAS, 
kiekvienam. >^rn’ ^>a’’ 11, 1917.

Teo šimtus panašių laiškų nuo savo mokinių. Jeigu jie, mokėdami po 210.00 už kursą, yra taip užganėdinti 
705 Oakdalenvdintas ir tamsta, mokėdamas dabar tik $2.00, už tą patį kursą. Bet užsirašyk tuojaus—dabar. 

----------------- būti per vėlu Atmink, mes siusime tik 500 šių kursą po $2.00 kiekvieną. Po to, ir vėl bus po $10.00 
Pajieškau trsas- Mes paskyrėme šiuos 500 kursų po $2 vien tik dėl išplatinimo savo puikios metodos mokinimo, 

pusbrolio Kajrinas' šiandien. Indėk markių už 15 centų dėl iškaščių prisiuntimo kurso. Tamista nieko ne
is šimkaiėi-i nePat'ks, prisiųsk lekcijas mums atgal už trijų (3) dienu po ju apturėjimo, mes sugražinsime pini- o <tQn on ,;i- ___ : „„„„ __—..x M i: „.. ___ _Kaunogub., gy 
riu svarbų 
šaukti.

BUVO $10.10

sas yra vertas $30.00. Musų kaina tik $10.00, bet tamista dabar turi progą gauti jį už $2.15, su mar- 
pūkitės šia progą dabar, ir prigelbčk mums išplatinti musų praktišką metodą. Prisirašyk šiandien, 

te netoli, ateikit ypatiškai.
Stasy "D." AMERICAN COLLEGE PREPARATORY SCHOOL,

900 Jer.ne str., (Pirmiau buvo: "American School of Languages".)

CHICAGO, ILLpajieškau broiiSouth Halsted Street
Vyčių kaimo,' ir ’ 
puseserės Kaziu 
Šventragio kaime 
Kauno gub. MelcNE 

Mrs Vince 
Marrimack Chem

provą 13 gegužės, iN.s] «>««* ♦ r-i _

I

LENGVAS DAIKTAS 
NUSPRĘSTI.

Jeigu jus kenčiate delei 
kokios pors Skilvio silpny
bės, kaip vek užkietėjimo, 
nevirškinimo,' subliuškimo, 
galvos skaudėjimo, nemi
gęs, nerviškumo ir abelno 
apsilpnėjimo—ir jeigu jus 
esate išmintinigas, tai paim
kite vaistų ir'nelaukite, kol 
jūsų sveikatos padėjimas 
paliks pavojingu. Pasek- 
mingiausias paminėtose li
gose vaistas yra Trinerio 
Amerikoniško Kartaus Vy
no Elixeris, kuris išvalo 
skilvį ir vidurius, palengvi
na virškinimą, atgaivina a- 
petitą, ir sutaiso visą vidu
rių tvarką. Kaina aptieko
se—$1.10. Nuo šalčio ir ko
sulio, kas Šiuo pavasario 
laiku paprastai atsitinka, 
geriausia gyduolė Tifinerio 
Kosulinis Sedativas. Kaina 
25 ir 50 centų aptiekose, iš
sirašant — 35 ir 60c. Nuo 
reumatizmo, heuralgijos ir 
tp. pasekmingiausia gyduo
lė Trinerio Linimentas. 
Kaina 35 ir 65c. aptiekose, o 
išsirašant—45 ir 75c. Joseph 
Triner Company, 1333— 
1343 So. Ashland avė., Chi
cago, III.

Pajieškojimai

"KEL.” SKAITYTOJŲ ŽINIAI.
Visokius pabėgimus, nuskriaudi- 

mus, pasigarsinimus iš kokių vie
tų paeina, pirkimus, pardavimus 
arba tam panašius pasigarsini
mus, delei tūlų priežasčių nors ir 
skaitytojams dykai garsint nega
lime. Už tokius paskelbimus skai
tome po 2c. už žodį kiekvienų sy
kį. Todėl siųsdami tokius paskel
bimus rašykit kuotrumpiausiai ir 
visados siųskite kartu mokestį jei
gu norite kad greitai tilptų.

"Keleivio” Adrain.

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

Pajieška’i Dominiko Zalcsko py 
vena So, Bostone tris mėnesiai atgal 
turėjo Real Estate biznį, kas apie jį 
žino meldžiu pranešti, už ką duo
siu dovanas. Išvaazda: nugšto ūgio, 
kair? ranka išsukta ir kada kalba 
tada vi sėdos ta ranka mosuoja. Ky
li išsigerti ir visados labai gyrius 
pats save, visai bemokslis žmogutis. 

Antanas Velviks,
149 Athens st., So. Boston, Mais.

Pajieškau draugo 
iš Juodkaimio kaim 
seniau gyveno Low 
ties ar kas apie jį 
šaukti.

Joseph B 
Marrimack Chemi 

No.

Pajieškau Petro Ft 
veno Bostone, dirbo _

Geo. H. French M. D.
240 Huntington avė.,

Boston, Mass

rai mergių 
au, paduodant sa- 

uieri jei galima.

S 
n??
vo tele

nuo
1 I

l

ssey uojsog 'o$ ‘ABMpeojg ggg
..siAimra,

nori. Meldžiu atsišęT ŽAIZDŲ AR 
tuo M.£tamsl7afČIO KŪNO. 
120 Millbury st., ...__________  _____is greitai apmalsi- 
„________ . persimą BE TRI-
Pajies.cau svogei negu pleisteris ar 

kalcio, is Pamsrio sou« 
nio parap., P.aseinių pav^r<raj 
gub. Turiu svarbų reikalą iip~.igijęS> 
jo paties ar kas jį žino atsišaukti. ^a.’ 

Frank Petraitis, (2‘))
2231 Wcst 21 pi., Chicago, III.

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

Povilas Bugėnis
85 Drvcr avė., Waterbury, Conn.

Pajieškau pusbrolio, r ranciškaus 
Jasučio, iš Mincaičių kaimo, Žagarės 
valsčiaus, Šiaulių pav,. Kauno gub., 
prieš 10 metų gyveno Chicagoj. Jo 
paties atsišaukti ar kas jj žino mel
džiu pranešti.

Povilas Jasutis
1531 lOth st., . Rockford, 1111.

Pajieškau Zofijos Kuzminskienės. iš 
Raseinių pav.. Kauno gub., gyveno 
Chicagoj, dabar, regis, gyvena Nia
gara FaPs. Turiu svarbų reikalą ir 
meldžiu jos pačios ar kas ją žino at
sišaukti.

Marijona Budginaitė
408 Lir.d st., Kenosha, Wjs.

Pajieškau savo pusbrolių Z.’-.tano 
Mačiulio ir Jono Šimkaus, iš Ktf mo 
gub., Raseinių pavieto. Girdžiu para
pijos, Jokūbaičių kaimo. Jonas Šim
kus iš Skirsnemunės kakao. .Meldžiu 
atsišauKti.

St. Banaitis
702 N River Side st~

W. rtury, Conn.

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

Stanley Rimkus 
F 108-th Infantry, 

Camp Wadsworth 
Spartansburg,

Co. (20)

S. C.

Pajieškau Juozo Brazausko, jo tik
ras brolis Kazimieras, kuris tarnau
ja kariumeneje Rusijoje atrašė man 
laišką ir prašo kad jam perduočiau. 
Brazauskas paeina iš Kupiškio pa
rapijos, Marmoliškės viensėdijos, pir
miau gyveno Clevciand, Ohio. 

Kazimieras .Tanusis,
250 Athens str., So. Boston, Mass.

Pajieškau brolio Liudviko Bubino iš 
Gudelių kaimo, Traškunų parap., 
Vilkmergės pav., Kauno gub. Taipgi 
v’tu savo pažįstamų meldžiu atsišau
kti. Dan. Bubin, (19)

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

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

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

Pajieškau brolių Martino ir Fra 
no Timinskių iš Veredevo; dvaro, Ei- 
riogalos parap., Raseinių pav. Kau
no gub. .Jų pačių ar Ras žino mel
džiu atsišaukti. * (19)
Elizbicta Timinski.utė-Kelšausk.čenė,

22 E 9-th st., Georgetovn, III

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

Paulina Daujotaitė
126 N. Mississippi avė..

Atlar.tic City, N. J.
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Valandos :V M j 
Phone Haymarket 2563.

West Side offisas:
! 2225 So. Leavitt st.

Valandos: 6-8 vakare.
’ Phone Canal- 4626.

Nedėldieniais priima tik iškalno 
1 susitarus.

Rezidencijos Teleph. Albany 5546

REIKALINGAS bendras, kuris no
rėtų iš nusės gyventi su manim au- 
beltavam kambary. Elektros šviesa, 
gesinis pečius viriiiivi. Vieta puiki, 
iš visų pusių arti gatvekariai.

D. Ruginis,
412 Cartier st. Montreai, Canada.

REIKALINGA Apysenė moteris, 
gyventi ant farmos ir auklėti du kū
dikiu. Kurios nenoi dirbtuvėse dirb
ti, pasinaudokite proga ir atsišaukit 
tuojaus. Moteris gali turėti ir savo 
vaikų. Apie išlygas rašykit.

Kl. Zalanskis.
BOX 61, R F D Jio. 1, Nashua, N.H

REIKALINGI VYRAI IR 
MOTERIS.

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

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

REIKALINGA MERGINA
(arba Moteriške.)

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

NAUJAS LAIKRAŠTIS
kuris rašo apie

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

"AMERIKOS ŪKININKAS," 
BGX 96, H ART, MICIIIGAN.
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PARSIDUODA Farmos. didelės jr^INY IfR egriMga 
mažos, apgyventose vietose, lengvais 
išmokėjimais. Toiiaus gyvenantis,’ 
kurie negalite ypatiškai aplankyti ir 
apžiūrėti, reikalaukite kataliogo su 
plačiomis informacijomis, kreipkitės 
šiuo adivsu, o gausit visada gerų pa- 
tarnavima. (20»

S ŠINKEVIČIA, :
R F D 2, Southbury, Conn.

BUTKAUS SPAUSTUVE
2613 W. Fort St.,

P. O. Box 1233 Detroit, Mich.

REIKALAUJAM:
Lietuviu ir rusų dirbti kietųjų ang

lių mainose. Merrimack kas dose, ne 
toli Christiansburg, \ irgi j ’, prie 
Norfolk ir Western Gelž; do. čionai 
jau dirba visados abiejų tautų žmo
nės ir gauna geras algas, turi links
mus namus ir žemės daržams kiek 
tik nori. Turime gerus kamis.arus 
prieinama kaina, mokyklos ir bažny
čios. Laišku galit klaust pas: (20)

W. E. ROTHERMEL, 
Merrimack Minės, Virginia.

PARDAVIMAI

PARSIDUODA FORNIČIAI
Dviem kambariams ir virtuvei, ge

rai užlaikyti, parsiduoda pigiai. Ga
lima matvt nuo 6 iki 9 vakarais.

ŠT. SKIPARAS,
131—3-rd st. So. Boston, Mass.

(ant 3 lubų.)
■

Namas! Namas!
Parsiduoda puikus, dviejų aug- 

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

A. GILDERIS,
2636 E. Lchigh Avė., 

Philadclphia, Pa.
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KELEIVIS.

GARY, IND.
Reakcionieriai darbuojasi 

savo dienos sulinkę.
Mūsiškis vietos lietuvių 

parapijos klebonas apgarsi
no savo parapijonams, kad 
14 d. balandžio bus prakal
bos delei išaiškinimo "iš kur 
atsirado ciciiikai!"

Šitą klerikalams be galo 
svarbų klausimą išaiškinti 
atvažiavo žinomas jų klap
čiukas "sociologas", savo 
melais ir šmeižimais atsižy
mėjęs Al. Račkus.

Tasai arogantas pasirodęs 
ant pagrindų, pirmiausiai 
užreiškė: "Kurie čionai ran
dasi cieilikais, tai jiems bus 
labai karšta... Gaila, kad ne
perspėjau zakristijoną, i-; 
dant pridėtų ant sėdynių* 
ledo..." Jau iš tų jo sakinių 
nesunku yra spręsti apie to 
gaivalo išmintingumą. Jis 

žino jau kur katras susirin
kusiųjų parapijonų atsisės, 
katras jų yra tuo "ciciliku.” 
kad jam ant sėdynės ledo* 
padėjus. Matyt, tas bloznas 
jaučia, jog kiekvienam bent!

Kas nieko neveikia 
To niekas nepeikia AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS

prantama, kad kapitalas re
mia bažnyčias ne dėl ko ki
ta, vien tik dėl politiško iš
rokavimo, dėl palaikymo 
darbo žmonių tamsybėj ir 
per tai vergijoje. Tai jau 
aišku kai diena.

Ten buvęs, viską girdėjęs.

BROOKLYN, N. Y. 
Musy politikos ir kultūros, 

darbai.
Balandžio 13 d. čionai bu

vo Jono Butėno parengtas 
koncertas. Koncertas pa
vyko gerai, tik "Visuotinas 
Brooklvno Choras," veda- 
mas p. Šimkaus taip uždai
navo, kad ir pats vedėjas 
nuo piano pašokęs pabėgo 
nuo scenos.

Balandžio 20 d. buvo LSS. 
19 kuopos parengtas vaka
rėlis... Kalbėjo d. J. Šukys iš 
Phiiadelphijos. Jis atpasa
kojo dabartini sunkų Sąjun
gos padėjimą. Po prakalbai 
buvo dainos, monologai ir 
deklamacijos, o ant galo šo
kiai. Žmonių buvo nemažai 
ir kuopai, rodosi, liks kiek 
ir pelno.

Tą pačią dieną buvo šv. 
Jurgio draugijos 2-5 metų 
sukaktuvių apvaikščioii- 
mas. Apvaikščiojime daly
vavo kelios draugijos.

Balandžio 21 d. buvo LSS.

kiek mąstančiam žmogui : 
reikia iš gėdos kaisti, klau
sant šito nepraustaburnio 
pliauškimų, tai ir apie ledą 
jis kalba. Jeigu ištikrųjų 
tokiose prakalbose kam nors j 
yra reikalingas ledas, tai- , 
visupirmiausiai pačiam Rač-p- kuopos parengtas vaxa- 
kui reikėtų ūideli-didelife- Statė scenoje veikalus: 
šmotų ant galvos prii-ištiJ ’ Ekspropnatonus ir Vie- 
nes klausant j'o blevyzgoj:-: !S n?usįJ ^ur, apsivesti,
mų taip ir manai, kad tai ? e‘k£lu sulošta gana 
suerižes iš karčemos apsva:-,Sera:- žmonių tečiaus bu- 
gėlisl kuriam būtinai reikia?'® maža; ir kuopai gali būt 
prasiblaivyti. ■ nedatekhus.
• Kad tam žmogeliui] žuvo LSS. 19 kp. narys, 
ištikrųjų mažai žinios yra i Balandžio 19 d. patiko ne
galvoję, tatai aiškiai paro- ]aimė LSS. 19 kuopos narį 
do ir visa jo kalba. Pradeda j. Jokubyna. Jam bevažiuo- 
apie vieną, šoka ant kito, jant motoi eikliu, teko susi- 
savo judėjimais norėtų pa-;(iurtį Pu automobilium. Nu- 
mėgdžioti pagarsėjusi Ame- ]aužta koja ir perskelta gal- 
rikos blozną Billy Sunday, va jjs da buvo nugabentas i 
tik ir tame pasirodo nevy- ]įgOnbjiti, kur 20 d. balan- 
kusia karikatūra, ir taip. džio, 6 vai. vakare pasimirė, 
blaškosi, mėtosi, kai bruk-i Nelaimingo draugo kunas 
nių apsiėdęs. Žiūrint i jj 23 d. bal. likosi draugų ir 
parapijonams ištikrųjų gali pažįstamųjų palydėtas i ain- 
akys iš gėdos kaisti, kad žiną pasilsi. Draugai ir 
toks bloznaš nevos "tikėji- priedeliai žuvusiam draugui 
mą gina," gi rimtesniam suaukave daug gražiu vai- 
žmogui tik ironiškas nusi-'niku. Vainikai' buvo nuo 
šypsojimas slankioja veidu, 19 kuopos, su užrašu
matant, kokiomis "spėko- SOČI AUST PARTY, iš
mis" reakcionieriai-klerika-Įsiutu draugės Sadauskie- 
lai bando nuveikti darbmm-! ngs; antras su užrašu NUO 
kiškąjį judėjimą. j LSS. 19 KUOPOS DRAU-

Tokio atsiprašant kalbė-'GŲ, kuri nupirko kuopie- 
tojaus "argumentus" karto- čiai už savo sudėtus pinigus; 
ti nematau čia reikalo, vie-;trečias nuo LMPS. 1 kuopo- 
na, kad karčeminės blevyz-'ir daug kitų su įvairiais 
gos spaudoje nėra leistinos,! draugiškos meilės žodžiais, 
antra, kas klausėsi, tam bu-’ Velionį išlydint susirinko 
vo labai aišku, kaip tasai daug katalikų pažiūrėti, 
socialistu, jo žodžiais ta-;kaip socialistai lydės savo 
riant, "ciciliku" spirginto-j draugą į krematoriją suce- 
jas pats save susimušdavo į ginimui. Jiems, mat, ta? 
savais vieni kitiems griežtai;yra begalo keista ir baisu. 

” Nulydėjo apie 169 draugų 
Krematorijoj d. šaltis pasa
kė atsisveikinimo prakalbą 
ir dusyk sugrajinta Marsa- 

j lietė, priimant velionio kūną 
i krematorijon ir dedant į 
įžvdini.
1

4 »

Velionis paliko moterį, se- 
Įserį, tėvus ir du brolius Lie
tuvoje, taipgi seseri ir vie- i: a—

rane bliudus mazgojant, ma
tomai, tos apšvietos nerei
kia, tai ir parengė prakal
bas, išgarsindami jas. ne
paėmę svetainės. Atėjus 
prakalbų dienai (14 balan
džio) pasirodo, kad jų iš
garsinto] svetainėj lenkai 
los savo teatrą, kuriam sve
tainė yra paėmę prieš mėne
sį, dėlto savo nusamdytos 
svetainės jie neužleidžia, o 
musų prakalbų surengėjai 
turi jau ir kalbėtoją K. But
kų iš Detroito atvykusį 
Svetainės savininkas tad 
davė tame najne ruimelį, 
kur musų prakalbos ir atsi
buvo. Iš tų prakalbų jokio 
rezultate nebuvo, nes apvil
ti susirinkę žmonės išsi
skirstė ir iš viso pasiliko 8 
suaugusių ir S mažų vaikų.

Šitokiu neapgalvotu pa
siryžimu atgiežti savo nepa
sitenkinimą, ne naudą, bet 
moralę blėdį musų bustan- 
tiems žmonėms padarė. Tai 
nelemtas darbas.

Iki šiol čionai darbininkiš
kas judėjimas buvo labai 
silpnas; sunkių darbų dar
bininkais daugiausiai 
ateiviai, 
iškrikę 
neturėdami artimesnių tarp 
savęs ryšių, negali sudaryti 
jokio gyvesnio judėjimo. 
Tiesa, yra čia jau dvi lietu
viu kuopelės, būtent LSS. ir 
SLA.,bet jos mažai ką veikė. 
Dabar, mat, jau pradeda: 
parengė prakalbas socialis
tai, tai ir SLA kuopos var
du parengė Rutkui prakal
bą minėti du "vyrai." Tas 
butų gera, jei rengtų ne tuo 
nelemtu tikslu ir kad tuo 
savo surengimu nebūtų nors 
sau sarmatos pridarę. Na, 
tiek to. Gana, kad visgi To
ledos lietuviai jau pamažu 
pradeda krutėti. J. S.-s.

yra
Daugelis lietuvių 

gyvendami ir

DAYTON. OHIO. 
Lietuvių parapijonų vargai. 

. Lietuvių šv. Kryžiaus pa
rapija turėjo čia jau prieš 
dvyliką metų pasistačiusi 
sau bažnyčią. Bažnyčia 
kartu su žeme parapijai kai
navo virš 10,000 dolerių gry
nais pinigais, neskaitant ku
nigo užlaikymui išleistų 
tūkstančių, bei supirkimui 
Įvairių bažnyčiai reikalingi] 
šventenybių.

Dabar viso to savo turto 
šv. Kryžiaus parapija reto
ko, išskyrus tai, kad šventų 
rykų kai-katram iš jų pasi 
sekė iš bažnyčios išsinešti.

Balandžio 14 d. parapijos kės nauj 
klebonas, kun. Cibulskis, po Ida iš 
pamaldų pranešė parapijo
nams, kad parapijos nuosa
vybę bankas paima už sko
las ir parduos per licitaciją.

Ta žinia parapijomis kaip 
perkūnas trenkė. Jie suju
do, bet pasirodė, kad nieko 
jiems nelieka, kaip tik išsi- 
žadėt sukrautų "dievui ant 
garbės" desėtku tūkstančių 
dolerių ir kraustytis iš šven
to skiepo. Vieni dabar kei
kia buvusį kun. Gricių, kiti 
parapijos viršininkus, kai
kurie karštesni dagi ir labai 

apie tą

I i i I 
negražiai išsitaria apie tą! 
dievnamį, kuris surijo tiek; 
sunkiai jų uždirbtų skatikų,' roito apie tautu išsivysty 
o su kurio pagalba "tėve- " ’ “*
liai” darėsi sau smagų gyve
nimą ir teikė sau visus "ras- 
kažius” šio svieto... Ką čia 
viską supaisysi. Gana to, 
kad šitas atsitikimas atida-i 
rė akis ir jie jau sakosi, kad 
gana jiems bereikalingai 
mėtyt pinigus.

Tečiaus nemaža yra da ir 
tokių neišmanėlių, kurie 
keikdami kunigą Gricių, pa- • 
silieka tokiais pat nuolan
kiais vergais kunigui Cibul- 

.. skiui: jie pirma pildydavo

Kas skaito ir rašo 
Tas duonos neprašo

Griciaus tokius pamokini- parapijas, įskundęs svetai- 
mus, už kuriuos prisiėjo at-'nės savininkui, kad prakal- 
sidurti ir teisme, ir bausmes! bas rengia bažnytinė orga- 
užmokėti. Kun. Cibulskiui— ---ri— 
agituojant, tie vargšai ap
temdinti žmonelės rengiasi 
tvert naują parapiją, nes se
nos vardu negali naudotis.

Paisant darbo žmonių ge
rovės ir nelinkint jiems to 
paties sulaukti ateityje, ko 
dabar yra sulaukę, visgi no
rėtume pasakyt: Broliai pa
galvokit, kur link einate! 
Nejaugi be tų naštų negali
te apsieiti? Skolininkai vis- 

jgi neduos ramumo, o ir nau
jos parapijos reikalams rci- 

jų skolų daryti. Ko- 
vtsa to nauda? Jo

kios. Skriaudų gi, kaipo 
darbininkų klesos žmonėm, 
klerikalu tamsi politika ne
ša begales. Daytonietis.

TOLEDO. OHIO.
Gražus parengimėiis.

Balandžio 14 d. čionai tu
rėjo įvykti didelės rengia
mos SLA. kuopos prakalbos, 
tečiaus delei tūlų nesusipra
timų svetainės reikale, pri
siėjo pasitenkinti svetainės 
savininko paskirtu nedide
liu kambariu, kur nedaug 
žmonių galėjo sutilpti.

Kalbėjo K. Rutkus iš Det-

mą. Pertraukoje gražiai 
padeklamavo Endzulių Ale- 
nutė ir Elzbietukė, padary
damos gilų įspūdį. Antras 
kalbėjo M. Černius, smar
kiai uždroždamas kazirnin- 
kams ir girtuokliams, kurie 
brangų laiką praleidžia to
kiems pragaištingiems daly
kams. Taipgi kalbėtojas 
paaiškino delko su svetaine 
įvyko nesusipratimas, sako, 
čia tūlas "filozofas,” prie
šingas visom kitom organi
zacijom, išskiriant vyčius ir

NAUIA LIGA.

prieštaraujančiais "argu
mentais," o ant galo tiek su
sipainiojo vargšui siūlai, 
kad visiškai susimaišė ir ne
bežinojo ką toliaus sakyti.

Po "prakalbai" buvo pa
duota keliatas klausimų. 
Pirmas tu klausimų buvo 
"Ar kapitalistai remia lais- 
vamanvbe, ar bažnyčias?": . 
Račkus negalėdamas kitaip in ,
klausima atmušti, pasakė, I Paėjo >s Suvalkų vedybos 
kad gal kitas bažnyčias ka- reF,s,ls Dzūkijos. Lat būna 
pitalas ir remia, tik ne k.ita-J™ P^į1.8 P° sul>
likų. Račkui tuojaus pri, 
minta, kad Illinois Steel Co. Į

kili gyvenimo kovų.
Seiniškis.

firma Garv, Ind. lietuvių ka
talikų bažnyčios reikalam? 
yra davusi net 10,000.00 do
lerių. Tada Račkus šaukia: 
"A, jus ciciiikai, norite, kad 
jums tuos pinigus butų ati
davę..." Tas taipgi parodo, 
kiek yra galima rimtai su 
Račkum kalbėti. Kad klau
simo padavėjas užreiškė, 
jog jis nėra netik "ciciliku," 
bet ir prie socialistų nepri
klausąs, Račkus pradeda 
blaškytis ir sako, kad "kom
panija gal davusi dėl savo

TOLEDO. OHIO 
Nelemtas darbas.

Atsilankius čia buvusiai 
"Moterų Balso" redaktorei, 
draugei Petrikienei ir pasa
kius prakalba, kas pas mus 
Toledos lietuvius jiėra da 
paprastu dalyku, musų vie
šame gyvenime pradėjo ap
sireikšti lig ir subruzdimas. 
Tūliems dviems musų "filo- 
zofams" drges Petrikienės 
prakalba nepatiko, turbut 
dėl to, kad kalbėtoja ragino 

politiško išrokavimo..." Su- šviestis, o jiemdviem resto-

man

Išdirbėjai Aukščiausio* Ryšio* Tur
kiški, ir Esypiiški, (’igarrty Pasauly.

Be tavęs 
liūdna butų būt 

Obe Helmar 
reiktų džiūt...

•OH—----------

;nizacija, priešinga darbinin- 
. kų apšvietai. Dėlto savinin
kas svetainę pasamdė len
kams, o lietuviam atsisakė 
duoti. Tik dalyką išaiški
nus, galų-gale davė tam pa
čiame name kitą ruimą.

Ir ištikrųjų daugelis čia- 
nvkščiu lietuviu tik kazv- 
roms ir rudžiu užsiima. Prie 
kazyrų ir girtuokliavimo, 
suprantama, negali apsiei
ti ir be peštynių, ko pasek
mės labai skaudžiai paskui 
reikia atjausti. Labai daž
nai ir policistams tenka 
Kuone kas šąvaitė Tolei! o j 
turi žūti vienas policmanas. 
Balandžio 16 d. likos paplau
tas lenkas K. Smolski.. Pa
plovė jį, sako, vokietes. Pa
našiu atsitikimų čia tankiai 
atsitinka. J. šakalys.

TIIROOP, PA. 
Iš musų padangės.

Balandžio 13 dieną 
nykščių Lietuvos 
Draugija a;
1-5 metų sukaktuves. Tam 
tikslui parengė prakalbas ir 
balių.

Kalbėto jum buvo d. An- 
drulevičius iš Pittstono. Jo 
prakalba visus susirinku
sius užganėdino, išskyrus 
vieną tamsų, niekad neišsi- 
pagiriojantį kataliką, kurio 
pasielgimu pasipiktinusi 
publika liepė iš svetainės 
lauk išmesti. Girtąjį praša
linus, prakalbos užsibaigė 
gražiai, ir žmonės išsinešė 
labai gerų įspūdžių. Po pra
kalbų buvo linksmi šokiai.

•Jeigu čia butų galima 
gauti atsakanti svetainė ir 
tankiau rengti prakalbas, 
tai galima sakyti čianykš- 
čiai lietuviai gyvai pradėtų 
progresuoti. Bet svetainė 
čia paprastai ant saliunų, 
einant i jas reikia eiti per 
saliuną; neaiškinant kiek
vienam gali būti aišku, kaip 
tas kelias einantiems Į pra 
kalbas žmonėm yra netikęs. 
Antra, ir su kalbėtojais čia 
gana sunku, nes iš kitur kal
bėtojams labai neparanku 
privažiuoti.

Lietuvių čia gyvena apie 
80 šeimynų, visi suaugę vy
rai dirba anglių kasyklose. 
Paprastai žmonės nors kle
rikalizmo ir nesudarkyti, 
bet visgi didelė jų didžiuma 
gana tamsus žmonelės; ap- 
sišviest jiems nebuvo ir kul
kas vis da nėra progos.

Balandžio 21 d. vėl buvo 
surengtos prakalbos, atsibu
vusios Fr. Kumskio svetai
nėj. Kalbėjo d. J. A. Anta
naitis apie darbininkų padė
jimą ir organizacijos reika
lingumą. Taipgi kalbėjo d. 
V. K. Genys. Deklamavo 
p-Iė O. Rakauskiutė. Pra
kalbos pasiliko su geromis 
pasekmėmis, nes susitvėrė 
T,SS. kuopa iš 9 narių ir iš
rinkta valdyba.

Kadangi ta diena buvo la
bai netikęs oras, tai žmonių 
i prakalbas susirinko ne
daug, bet visgi padaryta ge
ras žingsnis pirmyn. Tas 
parodo, kad throopiečiai lie
tuviai jau pradeda blaivai 
protauti ir suprasti savo 
darbininkiškus reikalus. Tas 
pagi rt i na i r lin k ėtina, kad 
pradėtas geras darbas at
neštų kuogeriausių vaisių.

Naujai susitvėrusi kuope
lė nutarė parengti toj pačioj 
svetainėj Pirmosios Gegu
žės apvaikščiojimą, kad išai
škinus musų broliams darbi
ninkams. ką toji viso pasau
lio darbininku švenčiama 
diena jiems reiškia. Apvaik
ščiosimas atsibus 1 d. gegu
žės, svetainėj n r. 101 
Roulevard gatvės. Ketina 
būti geri kalbėtojai. Taigi 
žengiame pirmyn.

Maincrys.

čia-
Sunų 

pvaikščiojo savo

Patarlė sako, kad nieko 
naujo nėra pasauly, tečiaus 
tokis užreiškimas medicinos 
moksle skaitomas nesąmo
ne. Kuone kas diena girdime 
pranešimus apie kokius nors 
naujus išrastus budus vienai 
ar kitai ligai gydyti, arba a- 
pie atidengim’ą kokios nau
jos iki šiol da nebuvusios 
medicinos žinioje bakteri
jos, pagaminančios ligą. Tie
sa, pastebėta organizme ko
kia nauja liga gali būti visai 
ne nauja; ji galėjo būti nuo 
pat užgimimo, galėjo būti 
paveldėta nuo tėvų, o tėvai 
ją paveldėjo nuo savo tėvų 
—tokias ligas vadinama 
chroniškomis ligomis; tik ir 
chroniškos ligos dažnai bū
na nepastebiamos, pakol 
tam-tikros aplinkybės nelei
džia jom apsireikšti. Dažnai 
tokios nepastebiamos ligos 
būna priežaščia kitų jau ži
nomų ligų, kurios tokiu bu
du pirmąsias savimi užden
gia ir dėlto kiekvienos kad 
jau ir ištirtos ligos tirinėji- 
mas medicinos moksle gali 
neturėti galo.

Kartais gydytojai, chirur
gai ir bakteriologai, betiri- 
nėdami jau žinomas ligas, 
atidengia naujas tos ligos 
priežastis, kurias ištyrę 
randa, kad jos pačios yra li
gomis. Ligos organizme 
dažniausiai atsiranda delei 
keitimosi gyvenimo sąlygų. 
Kaip nežinome, kokiose gy
venimo sąlygose atsirasime 
rytoj, taip negalima žinoti, 
kokias naujas ligas tos sąly
gos gali atnešti.

Nepaprasčiausia gydyto
jams liga prieš nesenai pa
stebėta pas žmones, yra taip 
vadinamas "subatinis para
lyžius." Liga likos taip pa
vadinta dėl to, kad ji pa
prastai apsireiškia po ”su- 
batinių išsigėrimų.” Tiesa, 
tos ligos apsireiškimus gali
ma pastebėti netik po su- 
batai, bet ir po kiekvienai 
tai dienai, kurią asmuo pra
leidžia smuklėje, niekad ne
galėdamas numalšinti savo 
troškulį. Kad troškulį be- 
malšinant, galva pasidaro 
persunki, kad ja sprandas 
galėtų atlaikyti, tai toks as
muo paprastai sudrimba 
ten, kur sėdėjo, pasideda sa
vo sunkią gaivą ant rankų 
ir gardžiai užmiega. Po il
gai valandai nubudęs, jau
čia kad galva pasidarė len
gvesnė, bet užtai jei ne abi, 
tai bent viena ranka pasida
rė nepakeliamai sunki, be 
jausmo, formališkai numi
rus.

Mokslas sako, kad toji li
ga atsiranda iš tos priežas
ties, kad padėjus apsvaigin
ta ir dėlto mažai nuvokian
čią galvą ant rankų, pri
spaudus gįslas, nešiojančias 
į visas kūno dalis gaivinan
tį kraują, tas kraujo tekėji
mas rankoj liekasi sulaiky
tas. Negirtas žmogus nors 
ir šitokiame padėjime už
miega, tai visgi pajunta tam 
tikrą skausmą rankoje delei 
sulaikytos kraujo cirkulia
cijos, jis pakelia galvą, pa
trina ranką ir savo pagalvį 
permaino. Girtas tečiaus 
nenuvokia savo organizmo 
reikalavimų, miega kai ne
gyvas. Prispaustos gįslos 
galų-gale perkeičia kūne 
kraujo bėgį: cirkuliuoja pa
sidaro sau naujas vėžias, 
paliekant ranką be aplanky
mo, tarsi ji butų nukirsta. 
Ranka faktiškai numiršta. 
Pastebėjęs tai miegalis gali 
trinti ją, gali kasytis pakau
šį, bet tuomi negali jis at
vesti cirkuliacijos kraujo i 
paprastas senas vėžias. Tik 
smarkus kūno judėjimas ir 
šilti saulės spinduliai gali 
numarinta ranką atgaivinti.


