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Anglį’os žmonės prieš karę;

- - - - -

reikalauja nuimt blokadą.
TAIPGI PRIPAŽINTI 
MASKVOS VALDŽIĄ. i NESIDUODA DARBI

NINKAMS DIKTUOTI.

Ir neduoti jokios paramos! 
nei lenkams, nei generolui 

Wrangėliui.

Pereitoj pėtnyčioj Londo
ne buvo sušaukta Anglijos 
darbininkų atstovų konfe
rencija, kad aptarus, kokių 
žingsnių turi imtis organi
zuotas proletariatas, idant 
sulaikius ruošiamą karę 
prieš Rusiją. Konferencija 
išnešė rezoliuciją, kurioj ji 
pagiria Rusijos valdžią, kad 
ši pripažįsta Lenkijai pilną 
nepriklausomybę, ir pasiža
da priešintis kiekvienai gin
kluotai intervencijai prieš 
Sovietų Rusiją.

Išrinkta darbininkų Vei
kiamoji Taryba likos įga
liota veikti pakol bus išpil
dyti sekantįs ' vimai.

1. Pilna 
Angliją -v 
ginkluotos 
Lenkijai,

kitų žygių prieš Sovietų Ru
siją; J

2. Atšaukti visas Anglijos 
laivyno spėkas, kurios šio
kiu ar tokiu budu prisideda 
prie Rusijos blokados;

3. Pripažinti Sovietų Val-

os

Anglijos premjeras Lloyd 
George pasakė parliamen- 
tui, kad jo valdžia nesiduo- 
sianti darbininkams diktuo
ti ir priešinsis tam visomis 
priemonėmis.

„Užimtoji darbininkų 
Veikiamosios Tarybos pozi
cija yra tokia pat, kaip ir 
valdžios,” sako jisai, „bei 
jeigu darbininkai nori dik- j 
tuoti valdžiai pramonės ke
liu (streiku ), tai tas griautų 
iš pamatų konstituciją, ii 
tokiam diktavimui valdžia 
priešintųsi visomis priemo
nėmis jos galioje.”

J. R. Clynes, darbininkų 
atstovas parliamente, kal
bėdamas darbininkų vardu 
pareikalavo, kad premjera? Į 
prašalintų karės ministerį 
Winstoną Churchillį už jc 
karinį nusistatymą linkui 
Rusijos. j

Anglijos darbininkų Vei-1

True translation filed with the post- 
master at Boston, Mass. on August 
18, 1920, as required by the Act of 
October 6, 1917.

ANGLŲ MOTERIS REI
KALAUJA PRIPAŽINTI 

SOVIETUS.
Šiomis dienomis Londone 

buvo Anglijos moterų dar
bininkių sąjungos pusmeti
nis suvažiavimas Londone. 
Margareta Bondfield, kuri 
nesenai sugrįžo iš Rusijos, 
davė raportą apie sovietų 
tvarką, labai ją išgirdama 
už vaikų globojimą. Išklau
sęs to raporto, moterų suva
žiavimas išnešė rezoliuciją 
su reikalavimu, kad Anglija 
pripažintų Sovietų Valdžią.

TUŠAI SU FINAIS PER- 
TRAUKKIA KARĘ.

Iš Helsingforso praneša- 
| na, kad pereito] seredoj 
Dorpate rusai padarė su fi
nais sutartį pertraukt tarp 
avęs karę.

LATVIAI PASIRAŠĖ TAI
KĄ SU SOVIETAIS.

Londono „Times” gavo iš 
Rygos žinių, kad pereitoj 
seredoj Latvija pasirašė 
aikos sutartį su Sovietų 
Rusija.

Wrangeliui, ir nerems JMcftŲ’Kiamoji Taryba, apie kurią

“KELEIVIS”* 
lithuanian weekly 

Pabliahed by J. G. Gegužis * C*.
Erery Wednesday in Boston, Mass.

Represents over 4,000 Lithuanians 
in the City of Boston, 50,000 in 
New England and about 500,000 

in the United Statės.
S 

The Best Adrertising Medini®.
Advertising rates on application.

Ali communications should bs 
addressed to:

| “Keleivis,"S. Boston, Mass.

Metai XV.
True translation filed with the p< SAUfiOK ITp«J A PC A
master at Boston, Mass. on August Ai liA-
18, 1920, as reųuired by- the Act of VIKŲ.
October 6, 1917. . ..... .

amerikiečių laikraščiai 
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karei su Rusija
JI PRIPAŽINO LENINO 

VALDŽIA.

I u 1

j tokiu jau budu, kaip andai 
.apgavikai buvo apgavę vie
ną lietuvi So. Bostone.

į -Juozas Krasyla (ar nebus 
tik lietuvys?) susitikęs du 

oiepažistamu vyru ir tie jį 
prikalbinę dėtis su jais 

i kompanijon” ir steigti rub- 
siuvių dirbtuvę, kuri turėju-

■ Ir neleis per savo žemę są
jungininkų kariumenės

Lenkijon.
Roma. — Visi laikraščiai -yy v,

čia apgailestauja, kad Frau- S1. didelių pelnų. Nuta- 
cuzija pripažino generolą V1S1 savo pinigus sudėti į 
Wrangeli, nurodydami, kadį'1^ !)a^są ir užrakinti; 
tas jos žingsnis galįs su-turėjęs laikyti Krasy- 
griauti sąjungininkų vieny-;la,.° raktą — jo kompanai. 
bę. Italija Wrangelio nepri-^aiP aika1?.’ ^aiP ir Padarė: 
pažins, nes ji jau pripažino 'hrasyla /dėjo savo $1000, o 

t L |anuodu įdėjo savo; paskui
Krasyla parsinešė namo 
baksą. o aniedu nusinešė 
raktus. Buvo nutarta už sa
vaitės vėl susitikti, bet kada 
Krasylos "kompanai” nepa
sirodė. jisai pradėjo abejoti, 
ar tik nebus čia kokia apga
vystė. Kada jis tą baksą at
plėšė. pasirodė tiktąj' seni 

 

popiergaliai ir keli surūdiję 
gelžgaliai. Kaip jį a onijo, 
lis ir dabar nesupr ta.

i Mikalojaus Lenino valdžią 
Paryžius.

maliai pranešė franeuzu 
valdžiai, kad ji netiktai ne
prisidės prie karės su Rusi
ja, bet kad ji neleis ir jokios 
kariumenės siųsti per savo 
žemę Lenkijon.

Italija for

Wilsonas siunčia laivyną 
į Baltijos Jūres

• •

%

Washington. — šarvuo
tas skraiduolis ”Pittsburgh’ 
ir vienas kontraminininkas 
gavo įsakymą plaukti į Bal
tijos Jūres "Amerikos rei-' 
kalų ginti.’’ Šitie laivai da
bar randasi Cherbourge, 
Francijoj, ir tuojaus iš
plauks į Rusijos vandenis.

Dėl šito įsakymo "Boston 
American” daro tokių pa
stabų : „Suvienytos Valsti
jos siunčia savo kariškus 
laivus į Raitijos Jūres. Ko
dėl? Ar kongresas įgaliojo 
ką nors pradėti naują karę 
arba daryti kariškų žings
nių? Ką Suvienytų Valstijų 
laivai darys Baltijos Jūrė
se? Ar jie tik parodau  ja šen 
ir ten, ar gal tiesia pamatą, 
karei su Rusija, dėl kurios 
paskui reikės siųsti už jūrių 
daugiau musų žmohių, kad 
juos iššaudytų?

„Jums pasakoja, kad Tau
tų Lyga nereiškia karę. Bet 
iųs matot, kad vienos tik 
kalbos apie Tautų Lygą su
kelia valdžioje tokį ūpą, kad 
mes esam jau netoli karės.

„O ką mes turim bendra 
su Baltijos pakraščių nuoti- 
kiai? Ką jie mus apeina?

”New Yorko ’Evening 
Post’, kuris priklauso Mor
gano kompanijos ofisui, va
kar jau formaliai stojo ’Už 
Tautų Lygą ir Coxą.’ Ir ne- 
dyvai, nes viena didelė karė 
jau atnešė Morgano kompa
nijai milžiniškų turtų. Bet 
ar ji atnešė milžiniškų tur
tų jums? Todėl jus galit su
prasti, ką reikštų ponui 
Morganui kita karė. Bet ką 
ji duotų jums?

„Jeigu jus norit daugiau 
karių, jeigu iųs norit pirkti 
daugiau bondsų už $100, ku
rie paskui nupuola iki $80. 
jeigu jus norit daugiau peL 
nagrobių, tai balsuokit už 
Tautu Lygą, o jus vis tai tu
rėsit.”

PRAŠALINTI SOCIALIS
TAI VĖL KANDIDATUOS

New Yorko valstijos gu
bernatorius Smith paskelbė 
ant 16 rugsėjo naujus rinki
mus penkiuose New Yorko 
distriktuose, kurių atstovai 
socialistai buvo andai pra
šalinti iš legislaturos užtai, 
kad jie grieštai smerkė ka
pitalistų šeimininkavimą ir 
gynė darbininkų reikalus. 
Bet prašalinti socialistai sa
ko, kad dabar jie statysią 
savo kandidatūrą iš naujo ir 
kapitalistų laikraščiai jau 
nusigandę pranašauja, kad 
šituose rinkimuose socialis
tai gaus dusyk daugiau bal
sų, negu pereituose. Kad 
to nedaleidus, republikonai 
ir demokratai atstovaujanti 
vieną kapitalistų klesą, keti
na šituose rinkimuose susi- 
vienyt, idant dvigubai balsų 
gavus; bet ir tai kapitalistų 
spauda bijosi, kad darbinin
kų atstovai juos nesumuštų.

ITALŲ JURININKAI SU
LAIKĖ LAIVĄ SU LEN

KŲ KAREIVIAIS.
New York. — Ant garlai

vio ”Calabria’’ čia sustreika 
vo 50 italų jurininkų, atsisa
kydami vežti 800 lenkų ka
reivių į Danzigą prieš Sovie 
tų Rusijos armiją.

Šitas streikas buvo aps
kelbtas 22 liepos, bet iki šiol 
jis buvo nuo visuomenės sle
piamas ir tik dabar apie tai 
pranešta italų darbininkų 
tarybai New Yorke.

Visi laivo darbininkai, net 
ir virėjas, atsisakė dirbti. 
Tuo budu jie laikosi savo 
unijos nutarimo, kuris sako, 
kad neprisidėti prie jokio, 
darbo, kuris yra varomas 
prieš Sovietų valdžią.

„Jeigu mes nuvežtume ši
tą laivą Į Danzigą, tai sugrį
žę Italijon mes negalėtume 
galvų pakelti,” pasakė laivi
ninku vadas. Musų draugai 
darbininkai apšauktų mus 
pardavikais darbininkų kle- 
sos. Mes suprantame, kad 
mes paremtume lenkus ir 
kitus imperialistus. Mes ge
riau mirsime badu, o to ne
darysime.”

STREIKO VADUS SU

 

GRUDO KALĖJUMAN.

Denver, Calo. -X- Septyni 
jatvėkarių darbininkų uni
jos viršininkai čia 'likos nu
teista trims mėnesiams ka- 
’ėjiman užtai, kad apskelbė 
streiką, kuomet kapitalis
tiškas teismas buvo uždrau-

VARŠUVA PAIMTA, 
SAKO MASKVA

ORLAIVIAI SAUGOJA 
MIŠKUS.

Jau du mėnesiu, kaip pie
tų Californijoj orlaiviai da
boja kalnuotus miškus. J tą 
laiką iš orlaivių buvo patė- 
mvta daugiau kaip 20 gaiš
iai ir nusiųsti gaisrininkai 
kiekvieną tuojaus užgesino. 
Kitaip, ugnis butų galėjus 
pridaryti blėdies ant milio- 
nų dolerių. Miškų departa
mentas ruošiasi įvesti ir 
kitose Suvienytų Valstijų 
vietose tokią sargybą miš
kams nuo gaisro daboti.

.•I
premjeras kalbėjo, susideda 
iš visų didžiųjų unijų atsto
vų. Darbininkų mitingas 

uriame toji Taryba buvę 
, įgaliojo ją apskelbt 

ą|'Anglijoj generalį stre: 
ji matytų, kad tok? 

žingsnis reikalingas sulai
kyti Anį klijai nuo karės si 

' V -

kuriam 
Rįirta,

džią ir įsteigti neribojamus 
prekybos santikius tarp Ru- --y - --- _

DARBININKAI JUNGIA
sijos ir Anglijos.

Toliaus .konferencija at
meta Anglijbs^yienybę su 
Francuzija ar kita kokia 
valstybe, kuri verčia Angli
ją teikti kokią nors pagalbą 
generolui WrangeHui, Len
kijai, arba tiekti ginklų ar 
kokios nors karinės medžia
gos bent kokiam užpuolimui 
ant Sovietų Rusijos.

Rezoliucija įgalioja Vei
kiamą Tarybą, reikalui e- 
sant, apskelbti gen, streiką, 
kokių aplinkybės gali reika
lauti; gi unijų viršininkams 
ir nariams įsako ištikimai 
Tarybos įsakymų klausyti 
ir veikti energingai ir'grei
tai-, kad nušlavus .nuo kojų 
kiekvieną slaptos diplomati
jos suokalbį ir 'pakreipus 
Anglijos užsienio politiką 
taip, kaip nori Anglijos liau ■ f • , 1 • J • 1 ? *
grūmojimus kare.

SPĖKAS.
Londonas. — Veikiamoji 

Taryba pasiuntė Paryžiur 
drabininkų atstovą parlia 
mente Adamsoną ir trans 
porto darbininkų vadą Gos- 
lingą, kad jiedu pasitartų 
tenai su franeuzų darbinin
kų vadais ir socialistų virši 
ninkais apie Francuzijos or 
ganizuotų darbininkų nusi
statymą linkui Rusijos. No 
rimą sujungti abiejų šalių 
darbininkų spėkas, kad su
laikius karę prieš Rusiją.

Tuo pačiu laiku Taryba 
išsiuntinėjo unijoms po visą 
Angliją įsakymą, kad jos 
kas diena raportuotų Tary 

___—------ .bai apie amunicija ir gink- 
dis. t. y. baigti karę ir visus Į Jus. prie kuriu jie dirba ai _________ i.---------------------- 11 • . '

i
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kuriuos jie transportuoja.

BOLŠEVIKŲ RAITELIAI 
ESĄ JAU PALIOKŲ SOS

TINĖJ.

IŠSKERDĖ JAPONŲ KO
LONIJĄ.

Londone gauta iš Vladi
vostoko žinia sako, kad šio
mis dienomis Ochotsko mie
ste likos išplauti visi japo
nai gyventojai ir miestas 
sudegintas. Ochotsko mies
tas guli Sibire, prie Ochots
ko jūrių. Japonus tenai iš
skerdė turbut rusai.

TURKAI PASIRAŠĖ SU 
TARTI SU SĄJUNGININ 

KAIS.
Pereitą sąvaitę 

valdžios atstovai 
taikos sutartį su 
ninkais. Pirmutinis iš turku 
pusės padėjo savo parašą 
generolas Hamid Paša. 
Kuomet trįs turkų delega
tai pasirašė, tuomet ir są
jungininkai padėjo savo pa
rašus. Paskutinės pasirašė 
Italija ir Graikiją. Serbija 
ir Hedjaz nepasirašė ir vi
sai nebuvo atstovaujamos.

Šitos sutarties turkų na
cionalistai vienok nepripa-

Turkijos 
pasirašė 
sąjungi

Bet lenkai ir anglai šitą ži
nią užginčija.

Ar Varšuva jau paimta,; 
I ir da ne, tai tikrų žinių da 
I lėra.

Lenkų atstovybė Londone 
r Anglijos užsienio minis- 
erija tikrina, kad Varšuvos 
niesto sovietų kariumenė 

Į la neužėmusi.
I Bet 1 valandą po pietų šį 
utarniką Londone gauta iš

I vloskvos bevielė telegrama
:ako, kad „Varšuvos širdis 
jau užimta!” Šitą žinią iš- 
eido sovietų karės ofisas.

' Tą pačią dieną Paryžiuje 
jauta žinia irgi sako, kad 
bolševikų kavalerija jau įjo- 
:o Varšuvon. (

Kiek pirmesnė žinia iš j
>ačios Varšuvos sakė, kad' . _ .
ies Toruniu ir Niecheva(?) sOVe aGRAIKU^PREMJE- 
’audonoji žvalgyba atėmė 
:š lenkų laivą ir persikėlei 

' oer Vislą. Šita žvalgyba bu- 
I vo perkirtus jau ir Varšu- 
: vos-Torunio geležinkelį, bet 
enkų kavalerija vėliaus nu
vijusi rusus atgal.

Anglijos valdžios bevielio 
:elegrafo stotis suima visas 
žinias, kokios tik būna iš 
Maskvos bevieliu telegrafu 
siunčiamos, bet ne visas tas 
žinias ji skelbia žmonėms.

i

CHICAGOJ AREŠTUOTA 
DAUGIAU KOMUNISTŲ.

Pereitą sąvaitę Chicagoje 
jolicija areštavo dar kelioli
ka komunistų. Tarp suimtų 
vra ir du žymesni komunis- 
u vadai: John Alexander ir 
Jerman Hoffman. Policija 
>adarė užpuolimą ant vieno 
oikniko ir tenai taipgi suė- 
nė 4 komunistus darbiečius.

I I 
I 
I

VAIKŲ DARBAS DIDĖJA
Chicagoj šįmet dirba 4,- 

000 vaikų daugiau, negu 
pernai. Vaikų darbas didėja 
visuose vakaruose. Darbi-, 
ninku algoms pakilus, kapi
talistai stengiasi suaugu- žįsta ir sudarę didelę armi- 
sius darbininkus pakeisti ją veja sąjungininkus iš sa- 
mažais vaikais. vo žemės laukan.

čia..

Tuo tarpu Minske atsida- 
ė jau lenkų-rusų derybos 

Į lel karės pertraukos, bet jo- 
1 kių žinių apie tas' derybas 
la nėra. Anglijos užsienio 
•eikalų ofisas negali supra
sti, kas ten darosi, nes rusai 
gvarantavo, kad susisieki
mui su Varšuva jie duosią 
’enkų delegacijai bevielį te- 
legrafa ir žadėjo žvgunus 
oraleisti. Spėjama, kad ru
sai nori pirma paimti Var
šuvą, jeigu jie jos da nepaė
mė. todėl nesiskubina ir su 
derybomis.

RĄ PARYŽIUJE.
Paryžiuje ant Lyons sto

ties pereitą ketvergą tapo 
peršautas Graikijos prem
jeras Venizelos. Lipant jam 
į traukinį, prisiartino is mi 
nios du vyru ir pradėjo šau
dyt. Vienas paleido tris šū
vius, antras penkis. Prern 
ieras buvo sužeistas i dešini 
šoną ir kairiąją ranką. So- 
vikai areštuoti.

POPIEŽIUS LIEPĖ MEL
STIS Už LENKIJĄ.
Popiežius nori išgelbėti 

Lenkiją poteriais. Tuo tiks
lu jisai liepė visoms kataliku 
bažnyčioms melstis už I-cn- 
kiją. Mat, kas plėšikus gina.

POTVINIS ANT SACHA
LINO.

Iš Tokio pranešama, kad 
ant Sachalino salos potvi
niai sunaikino 200 triobų n 
daug blėdies pridarė javam. 
Be to da žuvo ‘L žmonės.

DIEVAS GRIAUJA 
BAŽNYČIAS.

Pereitą nedėldienį Provi- 
ience perkūnas trenkė dvi 
katalikų bažnyčias—šven
tusio sakramento” ir 
'švento Sebastijono.’’ Prie 
švento Sebastijono” baž- 
įvčios ir kleboniją supiški- 
10.

Kunigai sako, kad perku- 
įą, žaibus ir visą dangų val
ias visagalis Dievas. Taigi 
šeina, kad pats Dievas ir 
lažnyčias daužo.

PERKŪNAS TRENKĖ 
BAŽNYČIĄ.

North Easton miestelyje, 
letoli Bostono, perkūnas 
renkė bažnyčią ir pridarė 
įemaža blėdies. Paskui kir- 
o daržinę ant Lincoln gat- 
ės ir nudraskė skindelius. 

Brocktone perkūnas įspyrė 
buvusio aldermano Wilba- 

o namą ant Pearl gatvės.

EKSPLIOZIJA PARAKO 
MAGAZINE.

San Gervasio mieste, Tta- 
i joj. išlėkė į padanges para- 
<o magazinas. Sužeista ir 
ižmušta apie 100 žmonių.

Netoli New Yorko pa
skendo laivas su 1,000,000 
įvarų cukraus, kurio vertė 
buvo $200,000.

MAINE’O DARBININKAI 
REIKALAUJA 48 VA

LANDŲ.
Organizuoti Maine’o val- 

reikalauti, kad tos valstijos 
valdžia išleistų įstatymą, 
kuriuo butų draudžiama 
moterims ir vaikams dirbti 
ilgiau kaip 48 valandas į są
vaitę. Spaudimas bus daro
mas daugiausia Lewistone, 
kur randasi audėjų unijos 
būklė.

KRATOS MORCESTERY.
Worcesteryje pereitą są

vaitę buvo daug kratų. Val
džios agentai krėtė netik 
namus, bet stabdė automo
bilius ant kelių apie Worces- 
terį ir tuos taipgi krėtė, jie- 
škodami degtinės. Bet iš vi
so to triukšmo vos tik pora 
žmonių buvo areštuota. Kai 
kurie Worcesterio advoka
tai pradėjo protestuoti prieš 
tas kratas, sakydami, kad 
valdžios agentai daro jas be 
jokių varantų.

PRADĖS ABLAVA ANT 
„SLEKERIŲ.”

Karės departamentas pra
neša, kad greitu laiku jis 
paskelbsiąs vardus 173,911 
žmonių, kurie buvo šaukia
mi kariumenėn, bet nestojo. 
Paskelbus jų vardus, visos 
patriotiškos organizacijos 
ir valdininkai bus prašomi 
išdavinėti juos valdžiai. Už 
išdavimą valdžia po $50 jau 
nemokėsianti, nes reikėtų 
daug pinigų, bet karės de
partamentas mano, kad ge
ri amerikonai turi iš patno-

PAKĖLĖ 80,000 DARBI
NINKŲ ALGĄ.

Amerikos geležinkeliu ek
spreso kompanija paskelbė, 
kad jos vadyba nutarusi už
dėti savo darbininkams $30, 
000,000 algos metams. Ka
dangi šita kompanija turi 
80,000 darbininkų, tai kiek
vienam žmogui išpuola apie 
$1 į dieną.

MEST FRANKFORTE 
AREŠTUOTA 40 ŽMONIŲ.

Dėl kilusių prieš italus 
riaušių West Frankforte a- 
reštuota daugiau kaip 40 
žmonių. Dabar miestelyje 
jau ramu, bet milicija vis da 
vaikščioja gatvėmis.

UŽSIDARO DAUGIAU 
AUDINYČIŲ.

Pewtucket, R. L — Nuo 
21 rugpiučio čia užsidarys 
da dvi audinyčios, būtent 
Ashtono ir Berkeley, kur 
dirba apie 750 darbininkų. Jtizmo žmogų išduoti.



■

*

2 KELEIVIS

<—1

l APŽVALGA UV
l!
!

Tiesa, iš d Jukelio kaipo pasidalino i du abazu—'turi jokio politinio patyri- 
bemokslio darbininko, daugiau "jukelinius ir "pruseiki- mo." Jie vaduojasi tiktai 
vaigu leike u ir reikalauti. Jo nius". Jukeliniai paėmė \ir- savo karščiu. Jiems rodosi. 
Klos svetimos kalbas nezmoda- jr nutarė. kad tą bendra-1 kad reikia tik šokti, užerieb 

ir_.ietu'^.k^06..Iein^ai darbi nuo "Laisvės" pavary-Įti keliatą šautuvų — irval-

M Jie vaduojasi * tiktai FILOZOFIJA
DR. A. J. KARALIUS.

True translation filed with the post-1 
master at Eoston. Mass. on August; 
18, 1920. as reųuired by the Act ot' I 
October 6, 1917.

AMERIKA NEPRIPAŽĮS
TA LIETUVOS.

Pono Wilsono politikos

jos imperiją, išskyrus tik pa
čia r inlandiją, etnografinę 
Lenkiją ir tą plotą, koks pagal; 
sutarimo gali būt nustatytas 
sudarymui armėnų valstybės." 

_____ Vadinasi, Lietuva. Latvi- 
vedėjas Colby paskelbė 11Į Ja, Estonija. Gruzija. Azer- 
rugpiučio, kad šios šalies į ha Janas (Totorija) ir kiti 
valdžia stoja už nedalinama j Rusijos pakraščiai turi inei- 
Rusiją, todėl ji nepripažįsta ti Į buvusią Rusijos imperi
nei Lietuvos, nei kitų naujų Į jų- 
valstybių, kurios susidarė iš į Taigi pasirodo, kad visi 
buvusios Rusijos teritorijų, i musų diplomatijos žygiai 
Ši šalis pripažista nepriklau > buvo bergždžias darbas. Di- 
somybę tiktai Lenkijai,.Fin-I'1”’--' ...^
landijai ir Armėnijai. ’ ku
rios slaptoj imperialistų 
konferencijoj Paryžiuje bu
vo įsteigtos izoliavimui Ru
sijos revoliucijos.

Tai yra pono Wilsono po
litika. Tos politikos oficia
liai laikosi visa asilo (demo
kratų) partija. Jos pasiža
dėjo laikytis ir p. Cox. de
mokratų kandidatas į prezi- 

' dentus.
Ponas Wilsonas stoja už 

"nedalinamą Rusiją” dėlto, 
kad už tokią Rusija stoja 
sąjungininkų kapitalistai. o! 
ypač franeuzai. O jie stoja į 
už "nedalinamą Rusiją" dėl
to, kad nori iškolektuoti 
tuos milionus. kuriuos jie 
paskandino caro valdžioje, 
kad parėmus tuomet griū
vantį Romanovo sostą. Dėl-i 
to tie plutokrata veda žmog! 
žudingą karę prieš Rusijos 
liaudi. kuri atsisakė tas sko
las mokėti, ir nori atgaivinti 
Rusijoj jeigu jau ne patį ca- 

’ rizmą. tai bent buržuaziįą. 
kuri sutinka tas skolas pas
kui iš biednų Rusijos žmo
nių sukolektuoti ir su nuo-! 
šimčiais svetimiems kapita-j 
listams atiduoti. Bet jeigu; 
atskirti nuo Rusijos Lietu
vą, Latvija ir Estoniją. kas! 
reikštų visišką atskyrimą i 
Rusijos nuo Baltijos uostų, 
be kurių ji negali apsieiti, j 
tai tuomet vargiai tas sko
las sutiktų mokėti ir Rusijos I 
buržuazija.

Tai yra svarbiausia prie-! 
žastis, dėl kurios sąjungi-i 
įlinkai atsisako pripažinti ir 
Lietuvos neprigulmybę. ži
noma. jie to nepasako. Jie 
sakosi nenorį Rusijos vals
tybę skaldyti dėlto, kad jie 
”myli” Rusijos žmones. Ir 
pono Wilsono notoj dabar 
pasakyta, kad—

’’ By this feeling of friend- : 
ship andh onorable obligation 
to the great nation vvliose bra- 
ve and heroic self-sacrifice 
contributed so much to the su- 
ccessful termination of the*
war, the govemment of the 
United Statės was guioed in 
its reply to the Lithuanian na
ilonai council. on Oct. 15. 1919. 
and in its persistent refusal to 
recognize the Baltic statės as 
separate nations independent 
of Russia.”
Tas reiškia, jog "šitai 

draugiškumo jausmais ir į 
garbės pridermėmis linkui 
didžios (rusų) tautos" pono! 
Wilsono administracija va- • 
dovavosi ir “duodama Lie-j 
tuvių tautinei tarybai atsa
kymą 15 spalių, 1919 metų, 
ir nuolatos atsisakydama 
pripažinti kitoms Pabaltijo? 
valstybėms neprigulmybę : 
nuo Rusijos." ” i

Reiškia, dėlto, kad pono 
Wilsono kompanija taip 
“myli” rusų tautą, ji atsisa
ko pripažinti lietuvių tautai 
nepriklausomybę. Ir dėlto, 
kad šita kompanija taip 
"myli” Rusijos žmones, j nė 
pripažįsta sovietų valdžios 
ir nuolatos remia reakciją.

Pagalios pono VVilsono 
nota sako:

"Sutraukus krūvon, šios val
džios nusistatymas yra toks, 
kad visos sąjungininkų val
džios turėtų pareikšti, jog jos 
stoja už čielus ir tikrus Rusi 
jos rubežius. šitie rubežiai tu-.] 
retų apimti visą buvusią Rusi- rius sako:

šaliespiaJanas (Totorija) ir kiti

džiosios kapitalistinės vals
tybės elgiasi netaip. kaip 
porėtų musų diplomatai, bet 
taip, kaip jų pačių intere
sams naudingiau. Mes. ku
rie vaduojamės materialisti
niu istorijos supratimu, iš- 
kalno sakėm, kad taip bus. 
Bet musų tautininkai ir kle
rikalai mums netikėjo. Da
bar jau ir jie pripažįsta, kad 
musu buvo tiesa.

Tečiaus tas da nereiškia, 
kad jau viskas pralaimėta. 
Lietuvos, kaip ir kitų ma
žesnių tautų, viltis turi būt 
ne slaptoj imperialistų dip- 

įlomatijoj, bet tarptautinėj 
‘darbo žmonių galybėj. Kaip 
"Ne\v York Call” ponui 
JVilsonui sako—

"Tamsta nenori pripažinti 
Rusijos valdžią. Tai ne svar
bus dalykas. Didžiausios svar
bos klausimas dabar kila toks: 
ar toji valdžia norės pripažinti 
tamstą ir vyresniuosius valdi
ninkus Europos ir Azijos im
perializmo, ar norės tamstą 
pripažinti organizuotos minios 
Italijoj, Vokietijoj. Francuzi- 
joj ir Anglijoj? Vokietijos mi
nios jau atsisako gabenti tam
stos ginklus per Vokietijos že
mę. Italijos socialistai ir uni- 
jistai privertė savo valdžią pri
pažinti Rusija. Anglijoj ir 
Francuzijoj žmonės atsisako 
pripažinti jūsų intrigas prieš 
Rusiją.

"Savo not«j 
neturįs 'noro 
nius Rusijos 

tamsta kišėsi.
agentai Rusijoj, ant rusų že- j 
mes. Tamsta isikišai i dabarti
nę lenkų karę, siųsdamas gink- i 
lų rusams mušti. Tamsta re- 
mei Kolčaką. Ištrink tamsta 
šitą istoriją, jeigu gali!"

Taip kalba Amerikos so-! 
cialistų dienraštis. Taip pat; 
kalba prieš kapitalistų int
rigas Anglijos. Francuzijos. i 
Italijos ir kitų šalių proleta- i 
riatas. Ir jo balsas j 
darosi vis reikšmingesnis iri 
galingesnis. Jo užtarimo tu-; 
retų iieškoti ir Lietuva.
LERMAS "LAISVĖS" PA

STOGĖJ.
šiame "Keleivio” nume

ryje yra iš Brooklyno kore
spondencija. kur aprašoma! 
"Laisvės" šėrininku mitin-i

tamsta sakaisi 
kištis Į viduri- 
reikalus’. Bet 

Kišėsi tamstos 
ant rusų že

šėrininku mitin-Laisvės __ _ ___
gas. Korespondentas prane- 

is S ša. kad tame mitinge buvę 
i daug triukšmo dėl tilpusių; 
"Laisvėje" kelių straipsnių, i 
žeminančių komunistų var
dą. Daugiausia komunistai! 
rėkę dėl tilpusio 171-am! 
"Laisvės" numeryje straip-j 
snio "Musų Mokytojai,” kuri 
nurodoma, kokie tie komu
nistų "mokytojai” yra tam
sus ir nenuosakųs? Pavyz
džiui, vienoj vietoj tenai sa
koma :

"Nesenai teko skaityti net 
keli pranešimai apie vieno mu
sų paskilbusio kalbėtojo pra
kalbas Įvairiose vietose, kurio
se tasai kalbėtojas prisimygęs 
tvirtino, buk darbininkams pa-' 
ėmus galę Į savo rankas — vi
sus inteligentus, visus profe
sionalus reikėsią pasiųsti į 
anglių kasyklas, o Į jų vietas 
pastatyti angliakasius, kalvius 
ir kitus sunkaus fiziško darbo ; 
darbininkus. Tuo kalbėtoju i 
yra d. J. Jukelis."
Nupeikęs šitokias Jukelio ; 

nesąmones, straipsnio auto- :

I

nepažindamas, jis negali tin- įj jr daugiau jo raštų visai 
kainai orientuotis painesniuos netalpinti. Jie nutarė pra- 
da ykuose. . ugirdęs pašaly) nešti ir rusų laikraščiui, ku- 
kokj naują dalyką, arta pasis- riams jisai bendradarbiau- 
kaitęs storbJ knygoj, — kar- ja las įrgj nebetalpintų 
tais išvirkščiai supratęs — jis, j0 ragtu jje apšaukė ji. "o- 
žinoma. nori pasidalinti ir su ......................' “
kitais draugais tuo 'nauju ži
nojimu*. Bet čion tiems ’neži- 
nėliams' kaip lik meškiškai pa
sitarnauja — juos suklaidina.

"Sužiniai tvirtinti, kad dar
bininkai. gale paėmę Į savo 
rankas, apsieis be inteligentu, 
be mokytų žmonių, be profesi
onalų, tai jau tikrai pusėtina 
nesąmonė ir didelis nežinoji
mas. Taip sakyti gali tiktai tas 
žmogus, kuris didžiuojasi savo 
ignorantija. savo tamsumu. 
Jis mano, kad jis viską žino, 
kad nieko jau daugiau neliko 
neišmokto, žodžiu, jam ir jūrės 
iki kelių.

"Kad klaidinga yra taip kal
bėti. tai mes aiškiausiai mato
me Rusijos gyvenime, t. y. ten. 
kur darbininkai turi absoliute 
galę. Tik pažiūrėkime, kas ten 
sėdi vadovaujamose vietose: 
inteligentai ar 
Kas yra Leninas. Trockis, či- 
čerinas. Lunačarskis, Litvino-; 
vas. Krasinas ir šimtai kitų, ar 
ne inteligentai? Kodėl tose vie
tose nesėdi, pav., vežikai, fur- 
monai? Pagal d. Jukelio 'mo
kymą'. tai visus tuos proleta-
1 W T X V^xjrx*_»— Į
tų pasiųsti i Uralo kalnus gele
žies kasti, o ten pasodinti kai-i 
nakasius. Net ir i 
noioj armijoj vadovais yra ne 
sieliu varvtoiai. bet tukstan-'

aficierių ir
— inteligentų. Žino- 
prižiuri ištikimi ko- 
kad tie oficieriai ne-! 
raudonosios armijos 

Bet ir tie komisarai,'

portunistu" ir "soeialburžu- 
jum!"

Tai ve, kd susilaukė tas 
žmogus, kuris taip atkakliai 
kovojo prieš "Naujienas“ ir 
"Keleivį,” kad šiedu laikraš
čiu nesutinka su komunis
tais! Jis beveik kiekvienam 
"Laisvės” numeryje pravar
džiuodavo mus "oportunis
tais” ir "soeialburžujais." o 
dabar išmokinti jo "draugu
žiai” jam pačiam ta titulą 
prisegė. Jis buvo pirmutinis, 
kuris pradėjo šaukti: "šluo
ti oportunistus laukan iš 
Sąjungos!” O dabar jis 
pats iššluotas! Taip komu
nistai atsimoka savo lyde
riams. Susilauks to paties ir 
Jukelis!

K4 SAKO SOVIETU VA
DAS-APIE KOMUNISTUS 

kalnakasiai. | Lietuviškieji komunistai 
kolioja socialistus, kad jie 
nepritaria komunistų tuš
tiems šukavimams apie re
voliuciją. Toliaus jie šmei- 

ižia socialistus ir dėlto, kad 
! socialistai laikosi tos nuo- 

taSviZr. j,og darbininkams 
'reikia dalyvauti parliamen- 
tuose ir tuo pačiu laiku or- 

„T’lakuotis Į profesines są- 
oj u o jungas. Komunistai vadina 

užtai socialistus ’social- 
buržujais”, socialbiaurybė- 

imis,” "gyvatėmis,” "glindo
mis” ir kitokiais komunis
tiškais žodžiais.

Komunistai sakosi, kad 
tik jie vieni esą tikri darbi
ninkų vadai, nes tik jie sto
ją už tuojautinę revoliuciją 
ir griovimą valdžios, nežiū
rint ar sąlygos revoliucijai 
yra pribrendusios, ar ne.

belių varytojai, 
čiai buvusio caro 
generolų 
ma, i uos 
misarai. 
parduotų 
reikalų, 
ne kas daugiau- kaip didesnio 
ar mažesnio kalibro inteligen
tai. Kkaip jie nesuprastų, ką 
oficieriai pienuoja. Čion ir vėl 
d. Jukelės pasiųstų visus inte
ligentus apkasų kasti, o gene
rolais padarytų ‘riadavuosius* 
kareivius.

"Gera pamoka gali būti kad 
ir d. Krasino pasakojimas apie 
Rusijos gelžkelių sutvarkymą. 
Jis sako, kad užėmus jam ke
lių komisaro vietą, gelžkelių 
sistemoj buvusi tikriausia a- 
narchija. Ten nežinojo dešinė- 
ji. ką veikia kairėj i. Gelžkelius 
valdė nepatyrę, neturi jokio 
supratimo komitetai. Tie ko
mitetai tik kenkia vienas ki
tam. o ne gelbsčią. žinoma, tai 
nebuvo tikslus kenkimas, bet 
jie tai darė dėl savo riežinės, 
dėl nesupratimo. Draugui Kra- 
sinui prisiėjo išgriauti visus 
tuos 'proletarų’ komitetus, o jų 
vieton pastatyti inžinierius, 
ekspertus.

"Dar daugiau. Kada Tarybų 
Rusija, pernai, 
išsimainyti savo pilieti, gyve
nanti Amerikoj, ant ameriko
no (su Amerikos valdžia), tai

džia bus nuversta. Tai yra 
tiesiog neišmanėlių darbas, 
kuris niekur kitur negali 
nuvesti, kaip tik prie nerei
kalingo liejimo kraujo.

Toliaus Radek pastebi, 
kad prie šitų komunistų pri
sideda ir smulkioji buržua
zija ir šiaip buvę Įvairus pa-' 
triotai. šitai jo žodžiai:

,”Prie jų dedasi suproletarie- 
ję elementai iš Smulkiosios 
buržuazijos. Inteligentija, kuri 
karės pradžioj ėjo su patrio
tais, dabar nusivylė ir, kaip tai 
paprastai yra su smulkiąją 
buržuazija, rišdama Įvairius 
klausimus komunistinio judė
jimo... sako: 'Viskas, arba nie
ko!” Ir štai... ta inteligentija 
pasidarė nepermaldaujama. Ji 
atsisako naudoti^ smulkesniais 
kovos Įrankiais, pavyzdžiui, 
parlamentarizmu, ji atsisako 
nuo sunkaus, bet būtino darbe 
profesinėse sąjungose...

"Prie tos srovės ’kairiuj ų 
komunistų’ pritapo ir grynai 
prudoninės tendencijos.”
Štai, iš kokių elementų 

susideda jtie "kairiaspar- Į

i kino, susideda iš vandens;
Priešsokratinė gadynė. : vanduo išduoda ir palaiko 
Priešsokratinės gadynės visokią gyvybę; vanduo nu- 

filosofiją galima padalyti į krinta iš dausų, pakila augš- 
tris skyrius: joniečių, italų, u.n pagamina debesis, is ku- 
:-leačių ir sofistų, šitoj Tilo- f1“ .pasidaro žaibai ir per- 
sofijoj aiškiai matosi jieško-'ku.niJosJ tur būt Žvaigždžiu 
jimas pirmutinio daiktų 
principo arba pamato; jo- 
įiečiai to jieškojo medžiago
je, italai — skaitlinėse, ele-i 
ičiai — grynoj esybėj, so-; 
fistai—subjeįtinėj mintyje.

Joniečiai buvo materiališ
ki. Jie spėliojo apie išlauki
nio pasaulio esybę, šaltinį ir 
oriežastį. Nors daugiausia 
domavo išlaukiniu pasau

kiu, bet taip jau jieškojo pa
mato nuolatos pasikei
kiantiems apsireiškimams 
(fenomenom). Nepamiršda
vo. jie ir musų pačių esybės. 
' Žymiausiais joniečių filo- . .... . . - , ,
sofais buvo šie: Talis, Ana- Judėjimo principas — todėl 
ksimandras, Anaksimenas,1 *Eas.tl,k S?11 '“į*1; l?s ‘V1 ■ 
Heraklitas, Diogenas iš lr Slel«: ^skelbė, kad ir ze- 
Apolionijos ir Anaksagoras.; turi dusią; vienok, sulyg 

Italu filosofija buvo jdea-i^ utnrcho, Talis atskuia pa- 
e. matematinė, mistinė; ji-

niai!” Prie ju dedasi netikinai darė spėliojimų apie . . . .... . . ,.
smulkioji buržuazija, bet ;amtą. bet kitokiais tiks- ^aV®. SIF a ^aLnti egzistuoti 
prie jų pritapo ir "grynai ais; skaitlinėse ji matė dai- atskirai nuo. kūno, kadji 
prudoninės tendencijos!’’ ktų esenciją: savo teorijas ®santi neman ners p--r-~

O ar žinot, ką "grynai ji taikė draugijoj ir valsty- ^a inH Perkeisti. Vienok 
prudoninės tendencijos” rei >ėj. Pitagoras buvo žymiau- ” ' °
škia? Tai reiškia: gryni a- sis tos mokyklos asmuo, 
narchistai, Proudhono a- Eleačiai, aplamai imant, 
narchizmo pasekėjai! puvo racionalistai. Jie protą

Ir taip kalba ne "sočiai- skaitė augštesniu už jaus- 
biaurybė" Grigaitis, ne ”so- mus. Jų mikytojais buvo 
cialburžujus” Michelsonas. Ksenofonas, Parmenidas, 
bet Rusijos bolševiku auto- Zenonas ir Empedoklis, 
ritėtas, K. Radek, oficialia- Sofistai pasižymi savo 
me Maskvos sovietų organe hkeotiškumu. Jų filosofija 
—"Pravdoje!" Šitą jo strai- pkelbė nepasitikėjimą netik 
psni persispausdino ' net ir pajautimais, bet ir protu; 
—"kairiaspajnių” iie atmetė teisybės tikrumą 

dai \ 1 ir žmogaus pažinimo gali
mybę. Protagoras ir Gol
das buvo žymiausi sofistai.

Joniečių mokykla.

bą... Talis tikėjo, kad pasau
lis pasidarė iš vandens, kaip 
kad viskas paeina iš sėklų; 
vanduo — tai žemės sėkla, 
kuri yra niekas kita, kaip 
tik išauga, išsivysčiusi įš 
pirmiau buvusios gyvybės 
pavidalo. Jis tikėjo, kad vi
sas pasaulis esąs savo rūšies 
gyva esybė. Talis skaitė me
džiaga savo rųšies gyvybę 

i turinčiu daiktu. Išrodo, kad 
jis viską skaitė gyvu. Van
denį jis skaitė visokios gy
vybės (t. y. visų daiktų) šal
tiniu. Siela, sulyg Talio, yra

/

i

Į 
|

mūsiškių ~j
organas "Laisvė” (181). 
Tiesa, dėl jo perspausdini
mo "komunistu” abaze buvo 
daug triukšmo, ir, kiek 
mums teko girdėti, tas ne-

šaulio dūšią nuo žmogaus 
sielos ir užsimena, kad žmo-

ktų esenciją: savo teorijas esanti nemari, nors mirtis

tai yra abejotina; kiti rašy- 
, tojai visai tatai užgincyja.

Talis skelbė, kad ir dievai 
atsirado iš vandens ir kad 
dėlto jie turi pasiduoti ak
loms visatos spėkoms. Jis 
buvo savo rųšies pantejis- 
tas, nes tikėjo, kad visur 
randasi kokia tai dvasia; tū
li tvirtina, kad jis skelbęs 
Dievo buvimą ktiipo pasau
lio dūšios, bet tai yra labai 
abejotina. Talis 
nemokėjo a 
nuo medžiagoj 
AnaksagerasJ

i

matomai

Joniečių filosofijos gady- vJ^^™andras 
nė tęsėsi nuo 600 iki 400 me
tų pirm Kristaus. Tai buvo 
gadynė garsaus Konfuci
jaus ir Zaratustros. Tada 
gyveno žydų pranašai Da
nielius, Jeremiją ir Ezekie- 
iis.

Joniečiai tada buvo nepri
klausoma tauta ir gerai gy
veno. Jie užsiėmė komercija

.. __________ ‘r davė pradžią graikų filo-
Ir tą jiems aiškiai I’E ,

----  1 Joniečių filosofija buvo 
gamtos filosofija. Jie rėmė
si bandymais, buvo materia- 

’TASIUNTINYS.’’ Į listai, bet ne vien dėlto, kad
m i • j nuprasti fiziką. Sulyg išlau-

,yar^u . Chicagoje Į’Kinj0 pasaulio, sulyg me- 
pradejo eiti naujas laikras- jžiagos ypatybių jie norėjo 
tis. skiriamas lietuvių hute- Lurastj 5ujtjes ypaty-
ronų reikalams. Savo zo yje jie pagiringo 
: skaitytojus; redakcija saJ Ha ir jaikėsi jo; oka Jtoli 
kosi nenorint1 jiems ' . į nenuėjo, tai vien dėlto, jog 
žadėti, kaip tai kitos n u os heturėjo kuo pasiimt, ne- 
redakcijos visuomet daran-1 ;urėi() tikro m(£s]o n3’kl>n 
cios. ir uzreiskia:

"Mes tik trumpai praneši
me. kad šitas laikraštis bus ti
kybinis —- krikščioniškas, bet 
jis bus vedamas grynai tauti 

nėj’e dvasioje. 'Pasiuntinys' re
prezentuos senąjį istorini Aug 
sburgo išpažinimo protestan-

; mokino, 
kad visi daiktai nepaeina iš 
kokio nors vieno šaltinio, 
kaip antai Talio vandens^ 
bet kad jie išsivysto. Jis kal
ba apie kokį tai pirmutinį 
šaltinį, kaipo begalinį, bery- 
bį — matomai nemedžiaginį 
principą. Tasai šaltinis ("a- 
peiron” 
panašus į Dievą. Jis mato
mai, skelbė, kad iš to begali
nio visatoje plaukia visi 
daiktai, tuo budu tveriama 
viskas, ką tik pasaulyje tu
rime. Jo tas "begalinis" 
(apeiron) yra savo rųšies 
mišinys (chaosas), kuriame 
viskas sukasi, juda ir che
miškai vieš kitą traukiantis 
daiktai jungiasi; tuo budu 
formavosi visata. Tai yra 
spėliojimai, kuriuose matom 
daug panašumo Laplaso te
orijai.

Musų kalbamas filosofas 
da arčiau prieina prie musų 
mokslo kalbėdamas apie at
siradimą ir sutvėrimą žmo
gaus. Jis skelbė, kad žmo
gus išsivystė- iš žemesnių 
veislių arba gyvūnų. Plu- 
tarchas sako, kad Anaksi- 
mandras skelbęs, jog "žmo
nės pirmiau gyveno žuvų 
pavidale, tik tada užgyveno 
žemę, kada pajiegė save ap
sirūpinti.” Čionais jis sutin
ka su Talio teorija, kad van
duo yra gyvybės šaltinis. Ir 
argi musų galvočius toli sto
vėjo nuo moderniško moks
lo? Argi dabar mokslas ne- 

Tai buvo pirmas filosofas, tvirtina tą patį?
kuris savo išvadžiojimus da
rė iš tyrinėjimų. Jis, kaip ir 
visi pirmieji filosofai, sten-

Tokia esanti taktika Rusi- maža prisidėjo prie prašali
mos bolševikų, o gyvenimas ^nim0 nuo "Laisvės” l~z 
'parodęs. kad ta taktika esan £aus, kuris iki šiol nustaty
ti geriausia. Kaip padarė i davo jos pakraipa (ne Pau- 
Rusijos bilševikai. taip. ?ir-lgtys)._Bet tas nieko nelei
di, ir mes turime daryti, o 
"socialburžujus,” kurie yra 

• mums priešingi, iškarsime. 
! girdi, ant lempų stulpų, 
j Taip plepa lietuviški ko- 
! munistėliai !

Dabar pasiklausykit, 
'apie šituos pliuškius 
i garsusis ~ “
vadas Radek. Tas Radek. 
kuris yra artimiausis Leni
no draugas, rašo Maskvos 
"Pravdoj” 18 birželio, jog su 
tokiais komunistais, kurie 
nieko nežiūrėdami šaukia 
darbininkus tuojaus kilti ir 
versti valdžią, darbininkai 
privalo kovoti. Lenino drau
gas nurodo, kad tokie komu
nistai yra išsivystę iš "že
mutinių proletariato sluok
sniu.” Prieš karę daugelyje 
šalių tie sluogsniai kovoje

"Laisvės" žino-

įbės.Faktas yra faktu, kad 
tarn mūsiškių "komunistų” 
ir Rusijos bolševkių yra di
delis skirtumas. Savo šauk
smu prie revoliucijos, kur 
jai nėra jokio pamato, ko
munistai tik klaidina darbi
ninkus. i

i
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turėjo progą!
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ką į
„„ _ ... sako1 . -
Rusijos bolševiku' pasakė sovietų valdžios at

stovas Radek.

ji neparinko kokį. «>«, •prote- į ne(lalvvav0/ sako Ra- 

dek.
"Bet dabar, kada juos nubu- 

dino trenksmas visasvietinės 
karės, tie sluoksniai proleta
riato dedasi prie komunistinio 
judėjimo, neturėdami jokio po
litinio patyrimo, degdami kar
ščiausiu noru kuogreičiausia 
pasiliuosuoti. Jie sudaro ne
kantriausią komunistų dali, 
kuosmarkiausiai besiveržian
čią kovon. Kadangi ilgiau lauk
ti jie negali, tai jie mėgina 
griebtis tiesioginiausių įran
kių. kad nuvertus kapitalizmą, 
visai nežiūrėdami to, ar paspės 
sykiu su jais eiti kitos dalys 
darbininkų klesos. Jie matė, 
kokią rolę sulošė karėje gink
las ir prievarta; todėl jie ma
no. kad užtenka užgriebti kelis 
tuzinus kulkasvaidžių, užimti 
kelias valstybės įstaigas ir jau 
valdžia bus jų rankose.”
Tai ve, kaip kalba apie 

tuos "revoliucionierius” Ma
skvos bolševikų vadas! Jisai

tarą,' pav.. kad ir Stoklickį, bet 
pasirinko inteligentą, Lomono
sovą. Stoklickis buvo ištikimas 
Tarybų siekiams, gi Lomono- 

; sovas buvo dešinysis menševi
kas. Aišku, kad Lomonovovos 
kaipo inžinieriaus, prityrimas 
labiau Tarybų valdžiai buvo 
pageidaujamas, negu kokio 
nors agitatoriaus iškalbumas.

''Draugas Jukelis mano, kad 
dirbti intelektualį darbą pa
kanka vien turėti inteligentiš
ką barzdą.. Tiesa, d. Jukelio 
barzda neprastesnė už pono 
Eberto, dėlto jis ir mano, kad 
galėtų pavaduoti net apšvietos 
ministerj.”

Taip apie Jukelį nupasa
kojo "Laisvės” bendradar
bis, kuris pasirašė "Negra- 
motnojo Ministerio" slapy
vardžiu ir kuris iki šiol nu
statydavo jos pakraipą. Ka
dangi komunistai Jukelį da
bar skaito tikru savo kuni
gu, tai dėl to straipsnio ”L.” .----------
šėrininku mitinge kilo di-tiesiog sako, kad tie komu- 
džiausis lermas. Susirinku- nistdi yra nesubrendę, ”ne-

'•
i

begalinis) yra

.urėjo tikro mokslo, nė kitų 
žmonių patyrimų. Jie atsky
rė protą nuo medžiagos. Jie 
skelbė velės nematerialumą; 
jie nurodinėjo, kad žemė ne- 
visuomet buvo tokia, kokią 
jie tada matė, kad ji keitėsi; 
iie sakė, kad žmogus yra 

tizmą, kurie laikosi Amerikoje Į ???_ ”

t. v. 'Sinodų Konferencija’, o 
Europoje 'Laisvoji Ev.-Liut. 
Bažnyčia.’ Jis ypatingai rūpin
sis protestantizmo atgaivini 
mu bei sudrutinimu tarp lietu
vių. Politikos reikalais ’Pasiua 
tinvs’ perdaug neužsiminės, 
nes politikos dalykai n 3 jc už
davinys. Racijonalizmas, Ko
munizmas ir visi kiti ’izmai’ 
neras vietos 'Pasiuntinyje'. Jo 
tikslas bus auklėti rimtą krik- Į 
ščionišką pilietiškumą tarp lie- gėsj nurodyti, kad visuose 
tuvių. Bet jis visada stovės už gamtos apsireiškimuose yra 
tiesą ir kovos prieš neteisybę, vienumas; kad turi būti ko- 
nežiurint kur ta apsireikštų.” kis nors šaltinis, kokis nors 
Tai tokie "Pasiuntinio” fontanas, iš kurio išeina vis- 

tikslai ir uždaviniai. Bėgan- kas ir kuris yra visko prie- nriežasčių manyti, kad Ana- 
čių žinių jame kaip ir žastimi. Tas šaltinis turi bu- ksimandras pripažino die- 
nėra, nes" jis eina tik sykį į ti tokis, iš kurio paeina visi vus, bet juos pavedė savo 
mėnesį. Formatas nedidelis, daiktai, — kuris nesimaino." būtybės įstatymams — su- 
Prenumerata metams $2.00. Tai yra vanduo, iš kurio vis- lyg jo, ir'dievai. išsivystė iš 
Adresas: 2526 W. 45th PI., kas atsirado ir kuris viską chaoso, iš medžiagos. 
Chicago, III. 'maitina. Musų žemė, jis mo- (Bus taliau.)

mažiau tobulesnių gyvūnų. 
Vis tai spėliojimai, kuriuos 
mokslas patvirtino daug, 
daug šimtmečių vėliaus.

Talis.
•Talis gimė septintam šimt

metyje ))rieš Kristų Mileto 
mieste, Mažoj Azijoj.

Anaksimandro teorijoj 
nėra jokios dvasios ar sielos, 
kuri valdytų ir tvarkytų vi
satą; nėra net jokios išmin
ties; yra tik medžiaga. Jis 
yra aiškus "bedievis”-. Jo be
galinis arba chaosas — tai 
tik medžiaga. Vienok yra



Kas nieką neveikia

To niekas nepeikia AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS
PHILADELPHIA. PA. 

D-ro Dambrausko "atsiver
timas”, "Lietuvos Sargai" ir 

kiti galai.
Dr. Dambrauskas kitus 

gydo, bet aš apmokėčiau lė
šas, kad jį patį išegzamina- 
vus. Gal klausit kas jam pa
sidarė? Pasiklausykit: sa
kydamas prakalbą -9 balan
džio jisai plūdo bolševikus 
ir sovietų valdžią, net lenkų 
agentais juos vadino, sakė, 
kad bolševikai norį Lietuvą 
lenkams parduoti ir tt. Bet 
vos tik mėnuo praslinko ir 
musų daktaras "atsivertė.” 
23 gegužės sakydamas vėl 
toj pačioj svetainėj prakal
bą jis jau gyrė bolševikus 
apsivartydamas. Jų valdžia 

,esanti geriausia visame pa
saulyje !

Kas žin, ar ir kitų miestų 
daktarai taip greit "apsi
verčia?” Musų daktaras sy
kį Į mėnesį verčiasi, o į me
tus dvilvką sykių "atsivers,’ 
tik kažin Į kūną pusę.

Pajieškau tų "visų drau
gysčių ir kliubų" raporto, 
kurie buvo išleidę atsišauki
mus delei priėmimo Lietu
vių Misijos 17, 18 ir 19 ba
landžio Philadelphijoj. Tos 
visos "iškilmės" įvyko, iš
laidų buvo visai mažai, o 
per visus vakarus nuo publi
kos buvo imama po 15c. už 
ženklelius ir žmonių lankėsi 
daug. Po tų visų "iškilmių” 
ir "išlaidu” p. Grinius pri
siuntė kožnai draugijai bilą 
ant 12.50. Draugijų prisidė
jusių buvo 38. Tai kur tuos 
pinigus dėjote, ką už Įžangą 
surinkote? Žmonė4 aiškina, 
kad tie "atlaidų” rengimo « • • • . • komisija 
sijonieriai” 
lio ir savy bihr_ 
ję, tai komisija turėjusi 
teliui apmokėti. Bet palaur 
kit, vyrai, juk tos Kotelio tol
ios nesiejo būt tokios dide
lės. Kodęl jus neišduodate 
raporto? Bilas draugys^ 
tems pasiuntėt. Vyrai, jeigu 
taip darysit, tai su laiku nei 
vienos draugystėj negausit 
savo sumanymų parėmimui.

Aną vakarą einu Second 
streetu ir sutinku Lietuvos 
Sargų Philadelphijos divizi
jos vieną verkšlenanti sar
gą. Klausiu, kas tau yra? 
Jis man atsako: ”Bėda su 
tais musų tautiškais biznie
riais! Per prakalbas surin
kom Lietuvo's Sargams virš 
dviejų šimtų dolerių, pini
gus 'padavė kokiam, tai Mik
liam biznieriui, o šis neiš- 
siunčia. Kuomet aš nueinu 
pas jį, jis varo mane laukan 
ir sakosi pinigus pasiuntęs, 
bet centras rašo, kad jokių 
pinigų iš jo negavęs.” 

"O kaip Philadelphijos di
vizija laikosi?’’ paklausiau. 
"Gana gana” atsako. "Buvo 
septyni^ dryliavome po baž
nyčia, skiepe. Dabar susi
renka du-trįs, jau ir moky
tojas neateina.” 

. Kas mokina, klausiu, ar 
Dr. Dambrauskas? Juk jis 
nuo tautiečių seimo Chica- 
goj buvo paskirtas genero
lu, organizuoti Lietuvių ka- 
riumenej Amerikoje.

"Kas tau 1” atsako sargas. 
"Susirenka cukeminkai, o 
jie Dambrausko nemyli, nes 
kuomet cukerninkai strei
kavo, tai Dambrauskas po 
bažnytinėj salėj ragino lie
tuvius eiti dirbti; nuo to sy- 
kio cukerninkai ji boikotuo
ja ir pas jį neina.”

Tokiu budu patyriau iš to 
Lietuvos Sargo, kokią jie 
didelę Philadelphijoj divizi
ją turi.

Nekurie jūsų Philadel- 
phią peizuojat, kad niekam 
netikęs miestas: O aš bečijų, 
kad Philadelphijoj yra smar 
kesnių biznierių negu kitur. 
Vienas progresyviškas biz- ______..
nierius, Petras Mikonis, tu- leisti užtai.

kė-

ii netik du geru automobi- 
liiu, bet įsitaisė ir-puikų or
laivį. Dabar jis apsivedė su 
panele Filipavieiute iš Mi- 
nersviEės ir išlėkė orlaiviu 
ant "honey modn.”

Kitas smarkus biznierius 
ir progresyvis žmogus —tai 
Sabas Monkus. Jis netik ga
li daugiausia už visus jšger- 
ti, bet ir smarkus šoferis. 
Sykį važiavo savo puikiame 
automobiliuje prisisodinęs 
daug žmonių ir susidūrė su 
troku. Vienas vyras likosi 
užmuštas ir penki sužeisti. 
Katalikai su savo Kaulakiu 
džiaugėsi, kad jau tas bedie
vis gaus ”dželos”, bet Mon- 
kui nei kiek tas neužkenkė 
ir šiandien dar jis geresniu 
automobiliumi važinėjas.

* '♦ . «
f

G ra torius Užuneckis, tas 
tikras šiumekeris, įsitaisė 
ant savo stogo "bevėlį tele
grafą" kataliku gaudymui. 
Per 4 liepos šešios katalikiš
kos draugijos surengė pik
niką. Ir vienam Kaulakio 
inšiurinįnkui paagitavus, 
kad tūlas Indriūnas esąs ge
ras katalikas, turįs pačią ir 
keletą vaikų, ir kad tą žmo
gų reikia išrinkti pikniko 
kasierium. Katalikai išrin
ko. Tas žmogus buvo gud
rus. Jis iškalno išsipirko lai
vakorte į Lietuvą ir iškalno 
pačią ir vaikus išsiuntė i 
New ‘Yorką. o po pikniko ir 
jis pats su $4.000 draugijų 
pinigų išvažiavo Į Lietuvą.

Taigi minėtas šiumekeris, 
tai yra graborius, tuojau 
isitaisė bevielį telegrafą, 
kad ta kataliką pagavus. 
Bet dabar sužinota, kad tas 
katalikas jau Lietuvoje. Da
bar katalikai spiaudo ant to 
graboriaus . "telegrafo 
girdi, prastas, per žemai 
stovi, tai nieko negali pa
gaut.

Tos šešios draugystės 
niaus uždirbdavo nuo 4 lie- 

s piknikų po šimtą su vir- 
L Dabar buvo mitingas 

bagės turėjo da iš ka- 
adėti po 300 dolerių su 

. Katalikai įpykę ant 
iaus ir inšiurininko;

O kas link pirmininko rė
kavimo susirinkime kad jis 
skųsiąs "Kel." ir'Soho Be-j 
dievi už Įtarimą komunis
tų ar klerikalų (nors ir nie
kas neįgaliojo jo tai dary
ti), tai jeigu jis norės, Soho 
Bedievis galės prirodyti, 
kas komunistas ir kas kleri
kalas. k

Soho Bedievis.

PITTSBURGH, PA.
Vasarai baigiantis Pitts- 

burgo Dailės Draugija jau 
pradeda rūpintis rudens se- 

jionu. Lietuvių Mokslo D-ja 
| nutarė atidaryti mokyklą, 
kurioj bus mokinama lietu
vių kalba taisykiiškai ra
šyti, aritmetikos ir anglų 
kalbos.

Birutės Choras, J. L. Se
nulio vedamas, nutarė imtis 
mokintis dainuoti. Nuo 
rugpjūčio 19 d. Choros re
peticijos bus rengiamos kas 
ketvergas L. M. D. svetainė
je, kuri randasi 1420 No. st.

Pittsburgo jaunimas kvie
čiama prisidėti prie Birutės 
Choro: Skirtingumas pažiū
rų, tikybinių Įsitikinimų ne
privalo sulaikyti jaunimą 
nuo dėjimosi prie Birutės, 
ba dailėj partijų nėra. Taig’ 
visi, kurie mylite dailę 
kviečiami prie Birutės Cho
ro.

Visus širdingai kviečia 
choro pirmininkas.

Juozas Virbickas.

se-

daugiau tų Kaulakio špitol- 
ninkų jau neklausysią. - •* * -

Aną nedėldienį susitikau 
su vienu geru kataliku: jis 
einąs ant parapijos mitingo 
ir mane pavadino. Nueinu. 
Ant to mitingo susirinkę vi
sokios rūšies katalikai. Rė
kia visi visokiais balsais, 
kad, tūkstančio dolerių trū
ksta. Liepia peržiūrėt kny
gas—gal kam išmokėta, gal 
duota ? Peržiūri, suskaito 
kelis sykius — nėra ir tiek! 
Triukšmas didžiausis!

Ant parapijos mitingų tu
ri būti ir "dvasiškas tėvas.” 
Taigi, Kaulakis pamatęs, 
kad per daug rėkia, sako: 
"Klaupkitės ir sukalbėkit 
poterius, ko čia riejatės!" 
Tuoj visi katalikai ant kelių 
ir visi poteriauja. Sukalbėję 
poterius sukilo ir nei vienas 
neužsiminė daugiau apie tą 
tūkstanti dolerių. Tai, kokia 
gyduolė poteriai! Jei pinigų 
trūksta, poterius sukalbė
kit! Daugiau jums nerūpės!

Kataliko Vaikas.

BROOKLYN. N. Y.
Nesutikimai "Laisvės” 

abaze.
Svarbus nuotikiai turėję

vietą apie porą sąvaičių at
gal Brooklyno r-revoliucio- 
niško laikraščio redakcijoj. 
Žymus "L.” stabo narys "L." 
redakcijos galva, Dėdelė 
i ne Paukštys), tapo praša
lintas.

Už ką?
Atsakymas: virto "opor

tunistu”. Mat. Dėdelė drįsę 
pakritikuoti žinomaji lietu
viškųjų i-revoliucionierių 
vedą Jukeli.

Daug ginčų buvo, pirm 
negu nutarta pavaryti Dė- 
delę iš "Laisvės”. Bet "drau
gai komunistai” visgi aplai- 
kė pergalę ir pareiškė seka
mą "tarptautiškai riesumu- 
šamą’’ argumentą: Kadangi 
užsipuolimas ant idėjos 
draugo (suprask Jukelio) 
gali netik atitolinti nuo "L." 
kaikurius draugus, bet da 
padaryti iš ių priešus, tai 
reikia vyti laukan Dėdelę iš 
"Laisvės.”

Po to mitingo, atsakoma
sis "Laisvės” redaktorius. 
Paukštys, sakoma, negalė 
jęs nei editorialų rašyti. Jis 
tik suėmęs galvą bėgiojęs pz 
redakcijos kambarį vaito
damas: "Kas čia bus, kas 
čia bus! Jau ir taip nebega 
Įima pažiūrėti švaresniam 
žmogui i akis!...”

Aš paduočiau sumanymą 
kad "Laisvės” šėrininka 
sušauktų nepaprastą susi
rinkimą ir išmestų Paukšt; 
lauk už tokią šmeižiamą ko
munistus kalbą. Juk tai aiš
kus "oportunizmas!”

Antanaitis.

VVATERBURY. CONN
Komunistai slepia savo 

streiklaužius.
"Laisvės” 182 numery til- 

New England Workers 
Ass’n unijos protesto rezo
liucija, 1 . ’ . 
trįs komunistai. Tų komuni
stų tikslas buvo užprotes
tuoti prieš Lietuvos Simų 
Draugystės paaiškinimą, 
buk Lietuvos Sūnų Draugy
stė vadinanti visą streikie-Į 
rių komitetą bolševikais, i 
Pasirodo, kad tie bolševikai 
gavo kinkų drebėjimą.

Ištikrujų, kas yra tas uni
jos komitetas ir kas via 
streikierių komitetas’? — 
Pirmininkas, vice-pirminin- 
kas ir sekretorius; Presos 
komnisijos tris nariai: rezo
liucijų komisijos nariai ’? 
visi tie žmonės komunistai.! 
O vienok jie pyksta ant Lie-Į 
tuvos Sūnų Draugystės, kad Į 
pastaroji pavadino juousl , . x .... r________
komunistais. Bet-juk tai. ką j ;^vaų'užsimokėti 15 centų 
Lietuvos Sūnų Draugystė Rangos — vyras ar moteris, 
pasakė, yra tikra teisybė. ’nes. girdi, pinigai esą labai

Komunistai tapgi klausia.! Reikia užlaikyt
kodėl Lietuvos Sūnų Drau- bažnyčią, kleboniją, o parą- 
gystė nepridavė revoliucijų J’U01™*5 risai mažai metą į 
tomisijai vardų tų. kurie (krepšį. Bet skaityt raštų, 
streiklaužiavo. Bet juk iiem'esa. nereikią, nes tie skaity- 
buvo priduota vardai tų ko
munistų, kurie streiklaužia- 
vo 2 liepos. Buvo priduoti 
’skanųj komunistų streik
laužių vardai: M. Vasilius, 
L Kontautas, J. Sabas ii- da 
norą kitų, kuriu vardų nė 
neprisimenu. Komunistai 
:ki šiai dienai nėra Įdėję aug 
ščiau nifrodytų vardų i strei 
klaužių listą (surašą).

Tuogi tarpu komunistai 
isikibo T. Mato,. nepaisyda
mi to, kad kuomet Matas 
sugrįžo Į darbą, būtent 9 lie- dasi da kitos dvi moteris, 
oos, tuo laiku iš 1000 darbi- Viena, tiesa sena, \ bet kita 
linkų jau buvo sugrįžę 941. jauna. 
Šitaip stovėjo dalykai tikre
nybėje. Bet komunistai vis- 
:iek pasiuntė T. Mato vardą 
i keikūnų organą, da net ir 
telegramą. Tik savųjų drau-' 
lučių, kurie sugrįžo darban 
? liepos ir kurie ištikiu iu 
’aužė streiką, jie nekliudė. 
Atpenč, jie tiems streik- 
'aužiams suaeikė pavelvmus 
riti ir streilaužiauti.

Na, ar tai ne bia u rus Vir
bas? Waterburio darbinin
kai turi pridaboti tų tokiu 
komunistų, nes jiems rupi i 
Jaugiau ardymo darbas,) 
kaip kas kitas.

po
po kuria pasirašo'
— —I.------------ •

Streikieris.

i rinkusieji patyrė, kas tą re- 
j "ohuciją atsiuntė ir apie ką j 
,°.'e kalbama, tuoj ėmė rei-l 

iAalauti (išskyrus tris "Lais- 
| -'ės pasekėjus) paskirti jai 
vietą gurbe.

lai mat kaip negarbingai 
. užsibaigė kom-stų žygiavi
mas. Vietinei lietuvių visuo
menei atsibodo komunistė
lių darbai su visomis jų me
lagystėmis.

Liet. Sūnų Draugas.

MATERBl RY, CONN.
Neturi pinigų, neik nė baž

nyčion.
Waterburio kunigėlis ne

senai pareiškė, kad ateityje! 
nebus leidžiama bažnyčion 
tų, kurie neužsimokės 15 
centų Įžangos, arba negalės 
parodyti parapijos čekį 
i kortelę). Pasak kunigėlio 
perdaug žmonių privažiavo 
>š kitų miestų. •Jie' nežiną 
sies parapijos papročių, tad

, mai išvedą žmones iš kelio ir 
-uklaidina. Mat kunigui da 
vis norisi mulkinti žmo.- 

ines. O patįs sau turtus krau- 
ina ir gyvena ne taip, kaip 
Kristus Įsakė, ale kaip gvve- 

’nimo "marnastįs” traukia.
Waterburiečiams kunigė

liams baisiai nepatinka, kad 
parapijonĮs sužinojd, jog 

juos gasnadinauja kokia 
tai gyvanašlė, gr^ži, kaip 
saulės duktė. >

Bet tos gyvanašles randa-

*

Lietuvos Atstovybės 
Pranešmas.

PITTSBURGH, PA.
Korespondencijoj iš Pitt- 

sburgh, Pa., tilpusioj „Ke
leivio” 31 numervj, Įvyko 
porą klaidų. Tarp ko kito 
ten buvo pasakyta, kad vys
kupas MickeviČia norėjęs 
gauti syetainę užd.vką; gi tu 
rėjo būti: ne uždyką.

Toliaus buvo pasakyta, 
kad valdyboj yra keli komu
nistai ir klerikalai: gi turė
jo būti: keli komunistai ir 
keli klerikalai, bef ne visa 
valdyba. Todėl »kitų . valdy
tos narių meldžiu man at-

TRAUKINIS SUDUŽO.
Netoli Willimantico, Con- 

neetieut valstijoj, ant Nev 
Haveno geležinkelio sudužo 
prekių straukinis. 10 vago
nų subėgo i krūvą ir sulipo 
vienas ant kito.

GRAIKAI GAUNA KON
STANTINOPOLI.

Iš Romos pranešama, kad 
sąjungininkai Įgaliojo grai
kus užimti KonstantinopolĮ 
žinios iš paties Konstanti
nopolio nieko apie tai nesa
ko.

WATERBURY, CONN.
’Kairiaspa rni am" nesi? ’ ka. 
°asirodžius Liet. Sunu pr
atęs protesto rezoliucijai 
'Naujienose" ir "Keleivyje 
>rieš neteisingą bolševikų 
ilgimasi begarsinant neva 
-treiklaužiu vardus, musų 
komunistėliai neriasi iš kai- 
io, kad kaip nors privertus 
Lietuvos Sūnų Draugystę 
'.tšaukti minėtą rezoliuciją. 
Mat jiems labai nemalonu, 
kad teisybė pranešama vi
suomenei.

Komunistėliai tam tikslui 
išsirinko porą vyrukų ir 
siuntinėjo juos i tautininkų 
ir parapijonų draugijų su

sirinkimus agitavimui. kad 
draugijos išneštų protestus 
>rieš Lietuvos Sūnų D-stę, 
kuri buk apšmeižus komuni
stas. Tik nabagai ne vienoj 
draugystėj nieko nepešė —o 
kaikuriose da tapo išprašyti 
’auk. Mat jie vietiniams gy
ventojams savo elgimusi lai
ke streiko pusėtinai Įkyrėjo.

Lietuvos Sūnų Draugy
stės susirinkimui laikytame 
S rugpiučio. komunistėliai 
pridavė laišką- rezoliuciją, 
kuri tilpo "Laisvėj.' Po ja 
nasirašo: P. Bokas, K. Miš- 
cinas ir Ši'ikaitis. Tik deja, 
loji rezoliucija nuėjo i gur
bą nepasiekusi susirinkusių
jų ausų. Nes kaip tik susi-

Ale jus. parapijonĮs ne
skaitykite • visokių raštų 
apie kunigų "dorą" ir jų ga- 
spadines. nes jie išves jus iš 
kelio. Tie raštai gali supy
kinti jus. o tuomet du kuni
gėliai nebeistengs trijų g?.s- 
padinių užlaikyt.

Jus. parapijonĮs, gink die
ve. nepradėkit mąstyti apie 
tai. kad jūsų pačios turi ir 
vaikus auklėt ir dirbtuvės- 
na eiti dirbti ir namus ap
žiūrėt ir dar extra už Įžan
ga bažnyčion mokėti. Nely- 
ginkit savęs prie kunigų, 
kurie dirba po kokią porą 

j valandų dienoje ir taip nusi
karo, kad net dviem reika
lingos yra tris gaspadinės.

yVaterburio parapijomis.

ROCKF0RI). ILL.
Naujas mulkintojas. I %

! Vėl naujas mulkintojas 
į musų miestelyj. Gaila, kad 
musų broliai lietuviai vis da 
nesusipranta.

Šiomis dienomis atvyko 
čia kunigužis J. -Jasinskas. 
Pasklydo gandas po miestą, 
kad tas kunigas turės užlai
kyti savo dukrelę, kurią tu
ri. patsai, bet ne savo valia, 
<• teismo verčiamas.

Visose tose nelaimėse, ku
rios kart kartėmis ištiko 
vietos mulkintojus ir mulki- 
nyčias, sumulkinti žmonės 
ėmė kaltinti niekuo nekaltą 
tūlą Petruli. Kad prašalinus 
tas nelaimes ateityj, sumul- 
kintieji nusitarė prašalinti 
Petruli iš miesto.

Bet kaip prašalinti? Well, 
pavaryti ji iš darbo. Nutar
ta, padaryta. Mulkeliai kar
tu su savo kunigužių atsi
lankė pas Petrulio samdyto
ją ir sako: ”Tas tavo Petru- 
tis yra niekam tikęs žmo
gus. Vyk jj lauk.”

Tik atsitiko, kad Petručio 
samdytojas išvijo lauk ne 
Petrutį, o mulkelius su jų 
mulkintoju-kunigužiu.

H. Nervich.

Delei pasų gavime.
Rugpjūčio 9 dieną Lietu

vos Atstovybė via gavus A- 
merikos valdžios patvarky
mus apie pasų išgavimą. 
Šios bendros taisyklės palie
čia Įvairias valstybes, ku-j 
tios su Amerikos valdžia 
yra ar tai ant karo padėties, 
ar yra jai neprielankios, ar
ba, pagalia.us, tokios, kaip 
Lietuva, Latvija, Estonija 
ir LTkraina, kurių nepri
klausomybės Amerikos val
džia nėra pripažinus, bet 
kurių neoficiali atstovai ar 
kokie komitetai randasi čia 
ir tas valstybes reprezen
tuoja. Tokiu budu ir Lietu
vos Atstovybei Amerikoje, 
kaipo neoficialiai čia esan
čiai. duota teisė išdavinėti 
savo oficialiai dar nepripa
žintos Lietuvos respublikos 
piliečiams užsienio pasai. 
Gerai kad jau tiek yra lęis- 
ta. Amerikos lietuviai, kurie 
yra tapę Amerikos pilie
čiais, turės gauti, kaip gau
davo ir pirmiaus, užsienio 
pasu» iš Amerikos valdžios, 
tik- su tuo skirtumu, jog da
bar už pasą turės mokėti 
ne vieną dolerį, bet dešimti 
dolerių. Žinoma, kaip ir visi 
kitų valstybių piliečiai, jei
gu jie važiuoja Lietuvon, tai 
turės gauti vizą iš Lietuvos 
Atstovybės Amerikoje. Už 
tą vizą, kaip pirmiau, prisi
eis mokėti po 5 dolerius ir 
paduoti Lietuvos Atstovy
bei tam tikras prašymas su 
fotografija tokio paso užvi- 
zavimui. Tie Amerikos Lie
tuviai. kurie yra išsiėmę pi r 
masins _______ ____- - -

' Žinoma, butų galima duoti 
ta paliudymų teisė ir įvai
rioms kitoms įstaigoms ar 
draugijoms, bet apsistota 
tik ant šių įstaigų, kad ne
apsunkinus darbo pačiai 
Lietuvos Atstovybei, kuri 
jog privalo žinoti, ar tikrai

; toki įstaiga yra ir kokie jos 
’ išrinktieji atstovai. Be to, 
! šios Įstaigos gali pilnai pa
dengti visas esamąsias tar- 

i ue Amerikos lietuvių sro- 
ives-

Pasai bus išduodami vie
niems metams, sulyg neofi- 

' cialio Amerikos valdžios pa- 
j tarimo, kad mokestį už pa- 
I sus suvienodinus, reikės 
mokėti už išduodamus pa
sus po 10 dolerių. (Šitas sa
kinys neaiškus.
pasų 
kaip 
jokio n okesčio už vizą mo
kėti nereikės. .Jeigu kas va
žiuos Lietuvon per kitas ko- 

1 kias valstybes, tai turės pas 
atstovas ar konsulus tų val
stybių pasą užvizuoti.

Visokie kiti nurodymai 
delei pasų išgavimo yra pa
duodami ant tam tikrų Lie
tuvos Atstovybės blankų, 
kurias parūpina Lietuvos 
Atstovybė ir kurie bus gali
ma gauti Lietuvos Atstovy- 
toje ir pas asmenis ar įstai
gose, kurios užsiima pasų 
išrupinimu.

i Visais pasų reikalais pra
šoma visados kreiptis tiktai 
prie Lietuvos Atstovybės 
Amerikoje (Representative 
of Lithuania in America, 

Amerikos pilietybės ^ashin£ton,
popieras ir vra išsižadėię ir 
Rusijos ir visų kitų valsty
bių. norėdami gauti iš Lie- 

Ituvos Atstovybės pasą, pri- 
įvalo iš pradžios pasisakyti, 
| ar jie nori likti Lietuvos re- 
įspublikos piliečiais. Už tokį 
Į pareiškimą, kuris tur būti 
i paduotas dviejuose ekzemp- 
Tioriuose, reikės užsimokė
ti penki doleriai. Vienas to
kiu pareiškimų apie prigu
lėjimą prie Lietuvos piliety- 
bės turės būti siunčiamas 
Liefuvos valdžios žinion. Be 
to. ir visi lietuviai, kurie yra ^‘žių, bet visgi norėtųsi pa- ‘ 
atkeliavę Amerikon iki 1905 klausti, kodėl jis nevažiavo 
metų pradžios ir nors nėra j Rusiją. Nes ir Amerikoj 
išsiėmę Amerikos . piliety-, būdamas ir laikydamas 
bės popierų, privalo panau- prakalbas jis girdavo Rusi- 
jinti savo pilietybę, tai vra jr nurodinėdavo ją esant 
ųžreikšti, jog jie yra ir nori geriausia šalimi pasaulyje: 
pasilikti Lietuvos respubli- įirdi, kas ten nedirba, tas ir • 
kos piliečiais sulyg tam tik
ro Lietuvos valdžios paliepi
mo apie pilietybe. It šie visi 
ųors jie ir nesirengtų ke
liauti Lietuvon, kviečiami 
yra iki šių metų pabaigos 
Įteikti tokius pareiškimus 
delei savo pilietybės ir užsi
mokėti po 5 dolerius nuo as
mens arba nuo šeimynos.

Visi kiti Lietuvos piliečiai 
gali gauti iš Lietuvos Atsto
vybės kad ir tuoj, kam rei
kia, užsienio pasus, bet pri
valo paduoti Lietuvos At
stovybei tam tikros formos 
pareiškimą, kurį jie gali — 
akvvaizdoje nors vieno liu- jienos 
dininko patvirtinti pas bile išdavikų laikraščiai, 
kokį notarą, kuris yra žino
mas Atstovybei, kaip užsi
registravęs prie jos, arba tą 
nareiškimą gali paliudyti ir 
dirbančios Lietuvos valsty
bės naudai Įstaigos, kaip buvo tik Palmerio agentu ir 
esamos dabar Lietuvos Lai- tik surinkdavo, gugurtuoda- 
svės Paskolos stotis, centrai 
ir skyriai esamų Fondų, bū
tent Tautos Fondo. Nepri-i 
gulmybės Fondo ir Lietu
vos Šelpimo Fondo ir. paga-i 
lios, kaip susitvers. Valsty
binio Amerikos Lietuvių 
Fondo ir jo skyrių valdytos. I

Red.) šių
Lietuvos Atstovybė, 

savųjų, nebevizuoja ir

D. C.)
Delei pargabenimo gimi

nių iš Lietuvos ir apskritai 
atkeliavim© iš Lietuvos iki 
šiol Amerikos valdžia dar 
nėra išleidusi taisyklių.

J. Vileišis.
Liet. Atstovas Amerikoj.

t I

I

Skaitytoju pastabos.
Sako, kad Stilsonas jau 

Kaune. Nors jam nepavy-

nevalgo. O gal Stilsonas pa
būgo, kad nuvykus Rusijon 
nepriseitų dirbti?

Jukelis, laikydamas pra
kalbas, pasakė: "Kas sugrĮ- 
šit Lietuvon, neikit kast 
bulvių ir nedirbkit jokio ki
to darbo tai buržujinei val
džiai.” Bet juk komunistai 
tvirtina, kad kas nedirba, 
tas neprivalo nė valgyt. Ar 
ne suklydo Jukelis duoda
mas aukščiau minėtą pata
rimą ?

"T>aisvė” sako, kad "Nau- 
ir "Keleivis” esantįs 

Ir aš 
sakau, kad tiedu laikraščiu 
yra negeri, nes jie sako, jog 
r’raina buvęs šnipas. Jokis 
šnipas F raina nebuvo; jis

vo ir išexportuodavo bolše
vikus i kitas šalis. Jisai, 
kaipo bolševikų auklėtojas, 
turėjo tiesą tai daryti, ir be 
reikalo „Keleivis” ir „Nau
jienos” vadina ji šnipu.

Slapukas. ♦ .
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KAIP IŠRODO
LIETUVOS LAISVE

Kaip išrodo Lietuvos ’Tai-įpasai. Užklausus, keno pa- 
x » x__- —.-—-------- liepimu tai daroma,

atsakyta, kad miesto virši
ninko įsakymu jie turį tuč 
tuojaus per kontroliuoti visų 
pasus. Kuomet milicijos at
stovui buvo pasiūlyta su tuo 
lukterėti, kol nebus susiži
nota su p. Grinium, milicijos 
atstovas iškarto nenorėjo 
sutikti, bet pagalios sutiko 
pusę valandos lukterėti, kol 
nebus gautas atšakas iš min. 
pirmininko. Buvo apie tai 
pranešta p. Griniui. Sužino
jęs apie tai min. pirminin
kas atvažiavo į darbininkų 
kliubą. Jo įsakymu tuojaus 
buvo nuimta sargyba ir mi
licijos atstovas sutiko pasi- 

1 tenkinti peržiūrėjimu atvy
kusiųjų delegatų sąrašu, ne
darant pasų kontrolės. Vė
liau p. Grinius įėjęs į suva
žiavimo salę paprašė žodžio. 
Prezidiumas užklausė, ko
kiu reikalu min. pirm, nori 
kalbėti, ar nori suvažiavimą 
sveikinti ar tik painformuo
ti. P. Griniui pasakius, kad 
jis norįs suvažiavimą svei
kinti ir kartu painformuoti, 
prezidiumas kreipėsi į suva
žiavimą klausimu ar duot 
žodis min. pirmininkui ar 
ne. Vienas iš suvažiavimo 
narių pasakė, kad geriausis 

’ butų suvažiavimo pasveiki
nimas — paliuosavimas te- 
besėdinčiujų kelėjime cent
ro biuro narių, ir kol jie ne
bus paliuosuoti, suvažiavi
mas negali iš min. pirm, pri
imti jokių sveikinimų. Buvo 
balsuojama, ar duot min. 
pirm, žodis apskritai kalbėti 
neribuojant, ar tik informa
cijos tikslu be sveikinimų. 
Didelė didžiuma balsų nu
tarta duoti min. pirm, bal
sas tik informacijos tiks
lams. Min. buvo kalbėta, kad 
Lietuva ne tik demokratinė, 
bet ir teisių respublika ir 
tuo norėjo pabriežti, kad jis 
negalįs tai padaryti, kas 
prieštarauja veikiantiems 
įstatymams. Min. kalba bu
vo ramiai išklausyta ir po to 
pereita prie dienotvarkės 
punktų. Darbas ėjo ramiai 
ligi pat prievakario, bet 
prievakarvj, vėl ant kiemo 
ir prie duru atsirado gink
luota sargyba iš kareiviu ir 
milicijos ir iš kiekvieno išei
nančio iš darbininkų khubc 
buvo reikalaujama paso 
Nors buvo kreiptasi Aėl į mi- 
nist. pirmininką, bet jis nu
rodė kreiptis delei to į vi
daus ministerį. Vidaus rei
kalų ministeris užklaustas, 
ar su jo žinia ir sutikimu 
apstatytas ginkluota sargy
ba darbininkų kliubas ir su- 
tokia nepaprasta iškilme 
kontroliuojami suvažiavu
siu darbininkų atstovų pa
sai. Gavus atsakymą., kad /u 
žinia ir sutikimu, prisiėjo 
nusilenkti prieš ginkluotą 
jiega. Laike kontroliavimo 
pasu buvo sulaikyta trys 
darbininkai, bet kaip ant 
rytojaus buvo patirta jie ne
buvo areštuoti. Bet šiaip iau 
laike paties suvažiavimo bu
vo areštuoti keli darbinin
kai kauniškiai, kurie dar ir 
dabar tebesėdi.

svė,” tai geriausiu pavyz
džiu gali būt Profesinių Są
jungų Suvažiavimas, kuris 
buvo sušauktas Kaune 20 d. 
birželio. Tik pasiklausykite, 
kaip apie šitą suvažiavimą 

- rašo ”Socialdemokratas:”
Suvažiavimas buvo šau

kiamas visos Lietuvos pro
fesinių sąjungų Centro biu
ro. Tą pačią dieną (birželio 
19 d.) buvo gautas iš miesto 
viršininko raštas, kad pro
fesinių darbininkų sąjungų 
centras likviduojamas ir jo- 
kis suvažiavimas negali įvy
kti. Kuo remdamasi Kauno 
miesto viršininkas likvidavo 
centro biurą ir ligi šioliai 
neaišku ir nesuprantama.

Matomai butą reikalo tai 
padaryti tam, kad išardžius 
suvažiavimą.

Ant rytojaus suvažiavu- i 
šieji darbininką atstovai pa
siuntė delegaciją min. pir
mininkui p. Griniui. Jis de
legacijai atsakė, kad negalįs 
nieko padaryti, kadangi toji 
įstaiga, kuri šaukusi šuva- 
žiavimą esanti likviduota ir ; 
tokiu budu nesą juridinio 
asmens, kas už suvažiavimą ‘ 
atsakys. Bet principaliai 
prieš patį suvažiavimą mi
nisteris nieko neturįs. Čia 
prisiėjo įsikišt Seimo social
demokratų frakcijos na
riams. Pasitarus su atvažia
vusiais delegatais buvo su
tarta kreiptis antrąjį kartą 
tai pačiai delegacijai į min. 
p. Grinių, dalyvaujant trims 
socialdemokratų Seimo fra
kcijos nariams. Tuomet p. 
Grinius sutiko leisti suva
žiavimą atidaryti, jeigu so
cialdemokratų frakcijos na
riai imą ant savęs atsako
mybę už suvažiavimą. Iš pu
sės socialdemokratų buvo 
pareikšta, kad tokia atsako
mybė imama už suvažiavi
mą ligi tolei, kolei suvažia
vimas nebus išrinkęs prezi
diumo. kuris jau toliau fak- 
tinai ir bus ątsakomingas 
už suvažiavimą. Su tuo suti
kęs p. Grinius, kari pagreiti
nus suvažiavimo leidimą, su 
tam tikru raštu su min. pir. 
parašu patarė nueiti pas 
miesto viršininką. Du s. -d.

• Seimo frakcijos nariu, nuė
jo pas Kauno miesto virši
ninką ir įteikę jam raštą su 
min. pirmininko parašu ga
vo atsaką, kad jis, miesto 
viršininkas, negalis ir teisės 
neturįs suvažiavimą leisti, 
reikia, girdi, kreiptis i vi
daus reikalų ministerį. Pali
kus raštą pas miesto virši
ninką buvo iš naujo kreipta
si į min. pirm. p. Grinių. Čia 
p. Griniaus buvo pasakyta, 
kad jis pasikalbėsiąs su kuo 
reikia ir suvažiavimas gale- ! 
siąs Įvykti 7 vai vakare. Iš- • 
tikrųjų, apie vai. 4 ar 5 buvo 
pranešta, kad suvažiavimas 
leistas ir, pertikrinus dele
gatų mandatus, jis ir buvo 
atidarytas apie 8 vai vakare 
birželio m. 20 d. Tą dieną te
buvo suspėta išrinkti prezi
diumas ir išklausyti suva
žiavimo pasveikinimai įvai
riu darbininkų organizacijų 
ir buvo išrinkta tam tikra 
delegacija į n^n. pirmininką 
reikalauti paliuosavimo su
imtųjų centro biuro narių. 
Tuomi tos dienos posėdis ir 
buvo užbaigtas, nutarus 
pradėti posėdį birželio mėn. 
21 dieną devintą valandą.

Ant rytojaus posėdis pra 
sidėjo kiek vėliau- negu de-

sėdžiui maž daug apie 12 yą-, tyrinėti nedarbo priežastis 
jaP^a staiga ginkluota p11*1- jr su jomis kovot. Šį sykį aš 
cija užėmė vmas darbininkų norju nurodyti ir priežastis 
kliubo duns >r paraka avo de]ei kurju *nedarbas 
pusvalandžiui pertraukti ... • ‘ ,
posėdį, nes esąs reikalas lvyKsta. Nedarbo pne- 
peržiurėti ir patikrinti su- žastįs gali būti ir ki- 
vąžiavime dalyvaujančių tokios, negu tos, kurias čio-

Nedarbas.
Apie mėnuo laiko atgal 

savo straipsnyje, tilpusiame 
I "Keleivyje,” aš nurodžiau, 
kokiame vargingame padė
jime atsiduria darbininkai, 

. - . , x kada užeina bedarbės. Aš
Ya ai?dą. Beeinant po- taipgi raginau darbininkus

nąi nurodžiau. Aš kalbėsiu’mašineriją. Kiekvienas fab- 
apie tai. kaip nedarbas įvyk- - •
sta pridarius perdaug pre
kių. Toji priežastis man iš
rodo svarbiausia.

Žmogus, kuris yra nors 
paviršutiniai apsipažinęs su 
istorija, gerai žino, kad gi
lioj senavėj žemės paviršius 
išrodė kitaip, negu jis yra 
šiandien. Kitokia tada buvo 
ir žmonių padėtis.

Nebuvo tais laikais ant 
žemės paviršiaus nei šian
dieninių didmiesčių su jų 
dirbtuvėmis ir mašinerijo
mis, nebuvo tada geležinke
lių. orlaivių nei laivų, nebu
vo telegrafų nei telefonų, 
žodžiu — nebuvo pramonės. 
Žmonės, neturėdami gerų 
darbo įrankių, turėjo dirbti 
ištisą dieną pašvęsdami vi
sas savo fiziškas ir proto 
jiegas vien tam. kad pasiga
minus sau juodaudiau mais 
to. Baimės delei nedarbo ta
da nebuvo: priešingai, tuo 
laikinis žmogus galėjo tik 
nusidžiaugt, jeigu jam oasi- 
sekdayo įgyti sau kelioms je čeverykų kompanija turi 
dienoms maisto. dirbtuvę, kurioj dirba tuks-

PSYCHOLOGIJA [ 1. Paimkime bile vieną 
protinio gyvenimo stovį ir

Jeigu žmogus yra pažei-, Taipgi, kada žmogus būna

...... riniai (jausminiai) nervaijjis pasidaro nesąmoningu.
galima kur-kas pigiau ir yaP°rtu°ja jam skausmą

rikantas stengėsi parduoti 
savo prekių kuodaugiausia; 
o daugiau parduoti gali tas, 
kuris pigiau jas pardavinė
ja. Pigiau gi parduoti gali 
tik tas, kuris turi geras ma
šinas, nes mašinos jiagalba

daugiau prekių padaryti. 
Ačiū toms lenktynėms, ma
šinerija šiandien tapo taip 
puikiai ištobulinta, kad su 
jos pagelba fabrikantai už
verčia savo sandelius prekė
mis ir nesurasdami joms 
rinkos, uždaro dirbtuves. 
Perviršis prekių — tai ve, 
kas yra nedarbo priežasti
mi.

Nors tos atliekamos pre
kės darbininkams yra labai 
reikalingos, bet išpirkti jie 
jų negali, nes neturi pinigų. 
Neturi darbininkai pinigų 
dėlto, kad už tų prekių pada
rymą fabrikanti nepilnai 
jiems apmokėjo. Kad aiš
kiais tą supratus, aš duosiu 
pavyzdį. Sakysime, Chicago-

dienoms maisto.
Bet kova už būvį vertė tantis darbininkų. Visi tie 

tobulint darbo Įrankius, darbininkai, imant abelnai, 
Kada vėliaus pradeda dirb- padaro 2,000 porų čeverykų 
ti žemę, žmogus jau galėjo dienoje, kas išpuola po 2 po-
padaryti daugiau, negu jo 
oragyvenimui regėjo. Bet 
tada mainėsi ir draugijos 
tvarka. Atsirado dykaduo
nių klesa. kuri tą atliekamą 
turtą sunaudodavo.

Dar baudžiavos tvarkai 
baigiant gyventi savas die
nas, kada pradėta statyti panija čevervkus partiavinė- 
miestai ir dirbtuvės, darbi- ja ne po S2.50. bet poSlO. 
ninkai da ir tuomet su tuo- Darbinikai turi dirbti dvi 
'aibiniais įrankiais neįsten- dienas, kol jie uždirba porą 
gdavo pagaminti tiek tavo- čeverykų, o kompanijai i tą 
rų . kad at ši ra d u si tuo laiku laiką padaro 3 poras. — 
nauja klesa — 1 
nebūtų galėjus jų sunaudoti.

Griuvus baudžiavos tvar
kai ir buržuazijai paėmus'Į 
savo rankas valdžios vairą, 
nramonėj prasidėjo milži- privalo su 
niškas progresas. Lenktynės vot, o tuom'tarpu tegu! apie 
:arp atskirų kapitalistų už tai pagalvoja pats skaityto- 
rinkas vertė juos tobulinti ’sedrj ’f

ras kiekvienam darbininkui. 
Kompanija darbininkams 
apmoka ne čeverykais? bet 
pinigais, sakysome po $5 i 
diena. Reiškia, kiekvienas 
darbininkas už $5 padaro 2 
poras čeverykų, t.y. jis gau
na po $2.50 porai. Bet kom-

Taip 
buržuazija yra netik čeverykų išdirbvs- 

tėj, bet ir kiekvienoj pramo
nės šakoj.

Kitą syk aš pakalbėsiu 
apie tai, kaip darbininkai 

bedarbėmis ko-

rinkas vertė juos tobulinti

Lietuvos socialdemokratų 
organas "Socialdemokratas’ 
rašo:

Sutrankyta caro valdžia 
pavirto dulkėmis. Ir tos dul
kės dabar skverbiasi Į visas 
pasiliuosavusių kraštų anti
es, jos skverbiasi Į valdiš

kas vietas, i pati demokrati- 
os organizmą — i viešą gy
venimą. Į draugijas.

Šalin caro bernai! šalin 
ie iš valdiškų vietų, šalin iš 

draugijų! Jiems negali būt 
dovanota, jų senųjų laik- 
nusidėjimai prieš žmoni; 
iuosavimąsi iš caro junge 
negali būt užmiršti!

Dabar atėjo laikas budei 
nerniai teisti. lai jie daba’ 
atsiskaitys su žmonėmis i' 
savo darbų. Caro bėmaį vi 
sur reikia kelti i aikštę, de 
maskuoti viešuose susirinki 
muose, laikraščių skiltyse 
Jų- mūsų visuomenės gvve 
nime nė šešėlio neturi būt 
Senojo režimo didvyriai pri 
valo būt amžinai užkleimuo 
ti, kad niekur nė nebandytų 
spraustis i musų viešąjį gy
venimą. -Jų karjerai reiki? 
užkirsti kelias.

Tiesa, besikuriant sava
rankų gyvenimą, dažnai la
bai sunku būna rasti tinka
mų žmonių, kad galėtų vie
tas užimti. Bet gėda ir ne
padoru valdžiai ir visuome
nei laikyti ir kęsti asmenys, 
kurie buvo šnipais caro lai
kais, vokiečių akupacijos, 
bolševikų metu ir kurie da
bar. prie Lietuvos valdžios, 
vėl ėmė ir prisitaikė — ir vėl 
tarnauja, ir vėl savo judo- 
šišku budu klampina ir laiko 
savo naguose žmones.

Kas buvo caro laikais Ra- 
dionov. von Ham, Grikov ir 
dar nemaža tam panašių as-| 
menų? r" 
Ką gi jie dabar Lietuvoje šiams: pro duris!

džiamas sužiniai, t»i senzo- skaudžiai užgautas galvon,

palyginkime su kitais sto
viais, kurie daug skiriasi 

J nuo šito, o pamatysime, jo- 
gei tikrai egzistuoja sąmo
nės apyregė ir jos skirtingi 
stoviai. Kaikada protas, ge
riau pasakus protinis gyve
nimas, yra turtingesnis ar 
Įvairesnis. Pavyzdžiui, tam 
tikroje valandėlėj (momen
te) aš galiu būti pilnutėliai 

i —.—j viena idėja, vienu 
Dabar, miegojimas jajktu. Tečiaus kitame mo

mente aš galiu būti užimtas 
Įvairiais daiktais, įvairiomis 
idėjomis. Tokiu budu ve ir 
sąmonės apyregė yra tai 
mažesnė, tai didesnė..

2. Sąmonės stovių skirtu
mai yra šitie: 1) Įtempimas 
kartais yra didesnis, kartais 
mažesnis. Juk kartais žmo
gus yra labai piktas, kartais 
visai mažai arba ir visai ne. 
Kartais mes mokinamės su 
dideliu įtempimu, kartais 
veik bė jokių pastangų. 2) 
Sąmonės laukas ar apyregė 
nuolatos Įvairuoja, čia, žiū
rėk, sąmonė apima tiktai 
vieną dalyką, čia, po valan
dėlės, jau kelis dalykus. 3) 
Kaikada idėjos ateina musų 
galvon labai palengva; gi 
kaikada labai greitai, tary
tum, kad jos grūdasi, kem- 
šasi nėr viena kitą. Tad mes 
ir sakome: "Galva pilna 
minčių.” 4) Sąmonė įvairuo
ja kokybėje. Juk mes žino- . 
m e, kdd mes esame sąmo
ningi, kada mes turime min
čių veikmę, o kada tiktai šir
dies sujudimą.

a) Sąmonės įtempimas.
I Daleiskime, kad sąmonė 
yra protinė energija, arba 
tam tikru apėmiu protinės 
gyvybės; tada skirtingi są
monės stoviai bus tvirtes
niais ar silpnesniais, nes jie 
turės ar tai daugiau proti
nės energijos, ar tai mažiau, 
stai -skausmai ir smagumai, 
juk paprastai yra sako
ma : "vidutinis”, "mažas,” 
"didelįs.” Tas pats yra su 
viltimi, baime ir džiaugsmu.

b) Sąmonės greitumas ar
ba veiklumas.

Paprastai sakant, ”ima

Kuomet žmogus yra labai 
gaivus savo protinėse veik
mėse, jis vra daugiau sąmo
ningas, negu tuomet, kada 
jis yra labai lėtas savo pro- w 
tiniuose veikimuose, judėji-: užjmtas 
muose. P 
ir sapnavimas, miegojimas 
ir nesapnavimas, puolimas 
ir atsikėlimas arba apmiri
mas ir atsigaivinimas,* yra 
protinio gyvenimo faktai, 
kuriais mes ir nusakome są
monės reikšmę.

II. Savižinia.
Žmogus žino, ką jis daro 

ir kaip jis tatai daro. Pavyz
džiui, žmogus, sugalvoja ko
kį nors pieną; jeigu tik jis 
yra atsargus, tai nesiskubi
na veikiai įvykinti ji, bet po 
kelis kartus apsvarsto to 
pieno gerumą. O tai reiškia, 
kad jis turi jiega, protinę 
jiegą, su kuria gali reflek
tuoti (atgal atsigrįžti) į sa
vo proto produktus; gi taip 
darydamas, gali apkainuoti 
juos.
. .III. Skirtumas tarp sąmo

nės ir savižinios.
Bandykime nusakyti skir- 

rnę tarp sąmonės ir saviži
nos šiais paveikslais: dalei- 
skime. kad aš matau vaiką 
patenkant po trukiu* ir lie
kant užmuštu; žinoma, aš 
turiu sąmonę (aš žinau) 
apie nuotikį, tečiaus aš nie
ko nematau apie save, čia 
sąmonės atyda yra akstini- 
mą iš lauko pusės. Bet da- 
leiskime, kad aš pasijutau 
begalvojus apie Lietuvą, ir 
mąstau, iš kur ir kaip tokios 
mintys pakliuvo man galvon 
—aš mąstau savižiniai. Ir 
čia sąmonės atyda vra aksti- 
nama jau ne iš lauko, bet iš 
vidaus. Ne kokia išlaukinė 
jiega pastumia mane tai da
ryti. bet aš pats. Tokiu bu
du, kada aš mąstau apie sa
vo viltį, baimę, džiaugsmą, 
nusiminimą, apie skirtumą 
tarp manęs ir kito asmens ira?nt kiek 

sulygsta su manaja.- k- ka<1 
tikrųjų, as veikiu sanzimai. j au^ausio Jlaf

IV. Savižinios naudingu- reikia laiko. O jeigu proti- 
mas. ' nės veikmės yra komplikuo-

Sokratas kadaise pasakė:'Fos’-i°s ir daugiau laiko 
Pažink pats save”. Tai yrai/m.a‘ Aplamai sakoma, jo- 

naudingas paprasta-o žmogui ima 
nuo vienos dešimtos dalies

(sopėjimą). O motoriniai 
nervai raginį jį pasišalinti 
nuo priežasties, kuri paga
mino skausmą.- Pavyzdžiui, 

j kada mes paimame karštą 
daiktą, jausminiai nervai 
duoda mums žinoti, kad 
karšta; tečiaus jeigu ne mo
toriniai nervai, tai mes ne
galėtume savo rankos pa
judinti ir tą daiktą išmesti 
iš rankos. Tik judėjimo ner
vai leidžia mums pasišalinti, 
žinoma, jeigu tik galima, 
nuo skausmo.
Nervinės celės (narveliai) ir 

ganglijai (mazgai).
Nervų celės yra krūvos 

arba mazgai, susidarę iš 
I protoplazmės (pramedžia- 
gės) nervų medžiagos. Jie 
yra surišti nerviniais siūle
liais. Nervinės celė yra įvai
rių formų: cilindrinės, uode 
guotus, pyramidinės, etc.

Ganglijai yra krūvos ar 
grupos nervinių celių.

Penki kūno pajautimai.
Regėjimo, girdėjimo, pa

ragavimo, pauostymo ir da- 
silvtėjimo jausmus mes va
diname penkiais kūno pa
jautimais. Šitie jausmai, 
kaip jau pradžioje buvo sa
kyta, yra tam tikros įtaisos, 
kurios priduoda musų dva
siai nedegą. Ir šitie penki 
kūno pajautimai yra prie
žastimi, kurios delei mes pa
žįstame pasauli, kuris ran
dasi aplinkui mus. Juk jeigu 
ne regėjimo jausmas, tai 
mes nieko nematytume; jei
gu ne girdėjimo jausmas — 
negirdėtume; jeigu ne para
gavimo jausmas — skonio 
nežinotume; jeigu ne pa- 
uostvmo jausmas — -kvapo 
nepažintume: jeigu ne dasi- 
lytėjimo iausmas — karštu
mo ar šaltumo, minkštumo 
ar kietumo nežinotume.

Tečiaus mes re tik pažįs
tame pasaulį apie save, iš- 
’aukinį pasaulį, bet galime 
laikyti jį savo vaidentuvėje, 
galime daugelį daiktų at
mintyje turėti, pagalios, ga
lime apie tuos dalykus ne 
tik spręsti, bet ir galvoti.

Beitai jau darbas ne vien 
tik musų išlaukinių jausmų 
arita ”penkių kūno pajauti
mų”, bet kartu darbas ir 
musų vidujinių jausmų, tai 
vaidintuvės, -atminties, 
sprendimo ir galvojimo. 
Apie šiuos dalykus tečiaus 
pakalbėsime kituose straip
sniuose.

III. SĄMONĖ.
Duodami psichologijai de

finiciją pasakėme, kad psi
chologija yra mokslas apie 
sąmonę. Gi duodami sąmo
nei definiciją pasakėme, kad 
sąmonę galima apsklembti 
tiktai jos pačios terminais: 
jausmai, idėjos, skausmai, 
smagumai, atmintis, vaiden-

[ beveikia? — Jfe vėl žanda
rai ! — tik kitos valdžios.
Kada gi tie Saulai virto Po- 
vylais? Musų laikais stebuk
lų nebeatsitinka 
buvo, taip ir tebėra parsida
vėliai. Ir šitiems - Lietuvos 
nepriklausomybės šulams 
pavedama daboti musų poli
tinis ir visuomeninis gyve
nimas! Kur, pagaliaus, toji 
ranka, kuri nesidrovi teplio
ti tas karikaturingas ir biaū 
rias nesgmones? O kur šian 
diena yra šematurov? Tai 
Ukmergės isprauninko pa- 
Įelbininkas. Jis malšino uk
mergiečių revoliucini judė
jimą 1905 metais; dėl jo dau 
gely bylų buvo šaudomi ne
kalti žmonės ir tremiami Si
biran ir katorgom. Ką gi da
bar šematurov beveikia? 
Dabar jis Karpio dvarų įga
liotinis! Jis jau mano, kad 
ant jo darbų velėna užaugus 
žaliuoja, pilnas nachališku- 
no ir tyčiodamasis prašosi, 

iratM ji meno ir kultūros |rluos paem?.,_Y1?U? kartu' 
iraugijos nariu! Ar gi be- ■crann.a7]e.r.eisk,au\Ia srr?0' 
reikia daugiau. ■ res def.nieijs Tokiu budu,

Valytis turi visos įstaigos,;??J .sąmone; galime varto- 
visos draugijos, visi rateliai. b. kaipo reiškiantį ir nąden- 
Šitai juo gročiau reikia da-lį^l 
ryti visiems, kas tik save n
gerbia — visoj Lietuvoj. Be 
pasigailėjimo, visu griežtu
mu! Kas į šitai .per pirštus 
žiūrės, tas per savo ištvžusį

jie, kaip

:?Mi prie sąmonės.” Norint 
kad proto jiega pasiektų 
augščiausio laipsnio ir-gi

H'

labai svarbus ir 
oasakvmas. Pažinti save 
■ eiškia žinoti savo gerąsias 
ir blogąsias puses; žinoti, ką 
reikia vengti, o ko siekti; 
kas yra perdaug, o kas per
dažai, — vienu žodžiu, pa
žinimas savęs veda prie pro
porcionalumo bei lygsvaros. 
Tik labai apgailėtina, kad 
dauguma žmonių nepažįsta 
savęs: jie net nebežino, kad 
nežino! Jie amžinai mislija, 
kad jie viską žino ir nieka
dos nepasižiuri Į savo žinoji
mo šaltini, idant pamačius, 
kad jis yra tuščias ir reika- 
lauia dapildymo, tai yra, 
mokinimosi bei mokslo.

:ad Panevėžio "Aidas” pri- Ll.,ve -vra tokle terminai, ku- V. Sąmonės apyregė (lau-
* Y* m/a r- Lro»U-ti i X • A* * • • kas) ir skirtingi jos stoviai.

Mes negalime sakyti, kad 
musų protas vienu laiku ži
no (vra sąmoningas) apie 
viską arba bent apie daugelį 
dalyku. Beveik kiekvienoje 
valandelėiė mes esame są
moningi tiktai apie tūkstan
tine ar miloninę dalelę viso 
to. ką mes žinome. Ir tatai 
išeina ant naudos mums pa
tiems. Juk kada mes norime 
mislvti apie vieną dalyką, 
jeigu visi dalykai, kuriuos 
mes tik žinome, lįstų .ir mai- 
švtusi tarp musų minčių, 
tuomet mes nieko išrišti bei 
išaiškinti negalėtume. Musų 
sąmonės apyregė yra didelė, 
žinoma, tatai paeina nuo 

nj iu, — ima: ^t jeigu jis miega visai mokėjimo, ir žinojimo; kas
Lietuvos visuomenrgriežtai|nesaPnpodsmas, tad jo są-daugiau žino, to sąmonės

kurie priklauso protingam 
gyvenimui.
Ką reiškia žodis "sąmonė?” 

iv o* x Daleiskime. *kad žmogus
žiūrės, tas per savo ištvžusį PFa^a .(Pūdytis. Tai 
toleratingumą solidaruojas Jjs laipsniškai daro-
su žmonių neprieteliais. Va- S1 V1? mažiau ir mažiau są
lytis gal reikės ilgai, gal dar moningu;. tečiaus jeigu jis 
gi prisieis susitikti su caro .pr.a^e:a issibudmti. tad jis 
bernais, kaip su priešais, i ^aiPsn.lskai dąrosl V1S dau- 
nuo jų besivalant, ir nemaža’^ Engiau sąmoningu, 
kovoti. Bet jų guštos reikia jKada žmogus sapnuoja mie- 
išdraskvti! Teg^l nei vienas godamas beabejo, jo sapnas 
caro bernų nemano lysti šil-^ra. 
dvtis po Lietuvos pasparne.

pradeda išsibudinti, tad jis

vum p-unuiiiu OCT; UIVIUYVS V10UV1HVUV \ ...... a 1 * «•

Tai buvo žandarai! turi pasakvt tiems pribui-1 _moJne neveikia ir .ps, tokiu apyregė yra didesne, turtin- 
• iv . . . . _ ~ minu vvn hnanYYiAnincrnbudu. yra besąmoningu. gesne.

nuo vienos dešimtos dalies 
sekundos iki dtiejų dešimtų 
daliu sekundos, gavus įspū
dį akin, pajausti guzfkutį, 
kuris yra sujungtas su elek
tra ir kuris duoda žinią, kad 
Įspūdis jau priimtas. Dau
guma žmonių inia apie tris 
ketvirtas dalis sekundos pa
darymui nuosprendžio. Da- 
leiskime. kad mes paklausi
me kokio nors žmogaus ką 
nors. Jisai atsako mums tik
tai už valandėlės, vadinasi, 
tiek laiko ima jo dvasinei 
jiegai padaryti sprendimą.

c) Sąmonės kokybė (cha
rakteristika).

Sąmonės kokybė — tai jos 
Įvairus stoviai: pažinimas, 
atmintis, Įsivaizdinimas, vil
tis, džiaugsmas, baimė, ap
svarstymas, ir tt.

A. Margeris.
(Bus toliau.)

ŠVEDŲ SOCIALISTAI 
ATSARGUS.

Nauja švedų socialistų 
valdžia paskyrė komisiją iš
tirti, ar naudinga butų 
nacionalizuoti kai kurias 
pramonės šakas. Premjeras 
Branting, pirmutinis socia
listas švedų ministerijos' 
priešakyje, pasakė, jog so- 
•ialistai turi elgtis labai at
sargiai, kad nacionalizacija 
nesumažintų produkcijos, 
nes tuomet buržuazija turė
tų stipru kozvrą prieš socia
listus.



“KELEIVIS”
GBNAUS1S DARBO ŽMONIŲ

LAIKRAŠTIS
PRENUMERATOS KAINA 

AtMrftaja:
Uotams .......................... $2.00
Pusei metų .........,............. $1.25..

Kaaadej ir Užrubežiuose:
Metams ...................... $3.00
Pusei metų ............ $1.50
Su visokiais reikalais atsikrei

piant j Redakcijų, rašykit šitokį 
adresų:

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

Rusų išlygos 
lenkins.

London. — Sovietų atsto
vas Leonidas* Kamenevas 
išdėstė Anglijos premjerui 
išlygas, kokias Sovietų Val
džia stato mūšių pertrauki- 
kimui su lenkais.-

Pirmutinė išlyga reika- 
.lauja, kad lenku kariumenė 
‘•“‘V. sumažinta iki 50.000 

18, 1920, as reųuii ed by the Act of, vieniems metams, o paskui 
October 6, 1917. 1---------------------- * * -■ •

Fnncuzija pripažino
Wrangelio “valdžią.”

it

Kas ardo * * 
*i* šeimynas? I

Pajieškau švogerio Stanislovo Ro- 
,!zl" :r švogejįjos Neles Tamošaitie- 

• >. uyveno Arnold, City, Pa. Malonė- 
K.t pranešti kas apie juos žino, arba 
pats lai atsišaukia.

Antanas Kazlauskas
521 No. American st, 

Philadelphia, Pa.

(34)

Pajieškau Jeruševičių Kazimiero, Pajieškau apsivedimui merginos 
Mykolo ir Jurgio, pirmiau gyveno nuo 18 iki 28 metų; esu 27 metų, pa-
škotijoj, dabar Amerikoje. Turiu mokintas. Malonės merginos susipa-
svarbų reikalų, kas apie juos žinotų' žinti ir su pirmu laišku prisiųsti pa-
malonėkit pranešti arba pats lai at- veikslų. _ (32)
sišaukia. (33)

Kazimieras Pečkauskas
121 Harriet st.,Dickson City, Pa.

(32)

ANGLIJA TAM PRIE
ŠINGA.

Tarp Anglijos ir Prancūzi
jos gali kilti karė.

Francuzija paskelbė, kad 
ji pripažįsta generolo baro-’ 
no Wrangelio "valdžią” pie
tų Rusijoj ir rems ją prieš 
bolševikus visomis priemo
nėmis.

Generolas Wrangel priža
dėjo atmokėti Francuzijos 

, kapitalistams milionus auk
so, kurį jie buvo sukišę caro 
valdžiai, ir atgaivinti neda
linamą Rusiją.

Tuo pačiu laiku Francu
zija pranešė savo atstovui 
Londone, kad tas neturėtų 
jokių reikalų su sovietų val
džios atstovais, su kuriais 
tariasi Anglijos valdžia.

Tas labai įžeidė Angliją ir 
prasidėjo rimti nesutiki
mai. Anglija nepripažįsta 
Wrangelio ir sako, kad fra- 
euzų valdžia turi paimti ant 
savęs visą atsakomybę už jo 
pripažinimą. Anglijos val
džia savo darbininkų spiria
ma, nori kuogreičiausia len
kus su rusais sutaikyti, o 
franeuzų injperialistai nori 
da vesti karę toliais ir tuo 
tikslu remia WrangėTį.

Kai kurie laikraščiai pra
našauja, kad iš tų kivirčų 
gali kilti tarp Anglijos ir 
Francuzijos karė. Italija ir
gi priešinga Francuzijos 
žingsniams.

pastovi armija neturėtų bū
ti didesnė kaip 10,000 vyrų, 
skaitant kareivius ir oficie- 
rius.

Antra išlyga reikalauja, 
kad dabartinė lenkų armija 
butų paleista į mėnesį laiko.

Trečia išlyga sako, kad 
visi lenkijos ginklai, išsky- 

I rus tuos, kurie reikalingi 
I nustatytai kariumenės spė
kai, butų atiduoti Sovietų 

1 Rusijai ir Ukrainai.
Ketvirta: Visa karės pra

monė turi būt demobilizuo
ta.

Penkta: Jokios kariume
nės nei ginklų nevalia įsi-: 
leisti iš užsienio.

šešta: Volkoviško Baltsto 
gės geležinkelis pavedamas 
į rusų rankas susisiekimui 
su Baltijos jūrėmis pirkly- 
bos reikalais.

Septinta: Visų užmuštų 
arba sužeistu k&rėje Lenki
jos kareivių šeimynoms turi 
būt duota žemės dykai.

Iš 'kitos vėl pusės Rusija 
sutinka:

tinų yra didžiausiam širdies 
skausme ir nuliūdime, nes 
jie nežino kur jų dukteris 
dingo. Kiek širdjieršos tė
vam, kiek pinigų išleidžia 
jie jieškodami savo dukterų. 
O buvo ir yra tūkstančiai 
atsitikimų, kad jų — tėvų 
dukterįs buvo prostitucijos 
namuose tame pačiame mie
ste, .kartais net ant tos pa
čios gatvės, kur ir tėvai gy
vena.

Šį metą vien tik Ohio val
stijoj buvo 50,perskyri- 
mų—divorsų. Taigi, reiškia. 
50,OQO šeimynų gyvenimas 

____ , ___ r _ suardytas. Reikia atminti ir 
eiles buvo budavojama dėl tai. kad tos šeimynos paliko 
dabartinės "prakilnios” ei- 150,000 kūdikių, tie kūdikiai 
viiizacrįos, viskas žusią; kad liko atskirti nuo tėvu, jie 
vėl i 
tūkstančius metų kovot su 
socializmo barbarizmu, 
idant žmonija vėl pasiektų 
dabartinę "prakilnią civili
zaciją”. Visokių kvailybių 
kunigai ir tautininkai pri-

Skaitytojas yra girdėjęs, 
kaip kunigai ir tautininkai 
visokiais budais juodina so
cialistus, buk socialistai esą 
"laisvos meilės” garbin
tojai, kad socializmo laikuo
se šeimynos busią išardytos, 
kad vaikai nepažinsią, kas 
yra jų tėvai; kad prostituci
ja socializmo laikuose Jau
sianti socialistų religija; 
kad žmonija taip ištvirk- 
sianti, jog sugrius visa "da
bartinė civilizacija.” Prana
šaujama, kad socializmas 
privesiąs žmoniją prie nau
jo barbarizmo amžiaus, ir 
tada viskas, kas per metų

■

Fajieikau draugo Antano Mastei- 
y>.-. Klaugių kaimo. Panemunės par., 

u . :>sl;i„ Suvalkų gubernijos. Pii 
miau gyveno Rytinėse valstijose. Ma- 
!' nekit atsišaukti arba žinantieji teik 
>is pranešti. (34)

J. Vitkauskas
07.1 Railroad sL, Akron. Ohio.

Pajieškau brolių Jono ir Juozo Bra- 
zi'>nių, Vilniaus gub.. Trakų apskr., 
Stakliškių miestelio. Jie patįs malo
nės ats'šaukti arba kas žino teiksis 
pranešti yra svarbi žinia iš Lietuvos.

Augustinas Biazionis (35)
3 Hancock st.. .. Peabody, Mass..

Pajieškau draugo Antano Sterazdo 
Lauryno Matulevičiaus; jie išva

rvu i Pittsburgų 1917. Kas apie 
. - žino malonėkit pranešti arba 
■ts lai atsišaukia vra svarbus rei- 
las. (34)

Mikolas Matulionis
Bo\- 43, Macalpin, W. Va.

Pajieškau brolk> Jono Panevezo ir 
i vaiku, Kauno gub., Vabalninku 
parap.. Kuprių sodos. Jie patįs lai at- 
sišaukia arba kas apie juos žino ma
lonėkit pranešti. (34)

Antanas Panevezis
1596 E. 32nd st.. Cleveland. Ohio.

Pajieškau savo moters Emilijos 
Liudikaitienės po tėvais Cinkiutės. 
1908 metais išvažiavo su Motiejum 
Stoėkum iš Waterburio ir girdėjau 
kad apsigyveno Worcesteryje. Jeigu 
kas žinot malonėkit pranešti, skiriu 
gėrę, dovanų. (32)

A. T. Liudvikauskas.
75 Ganai st., Portland, Me.

Pajieškau brolio Kastantino Bum- 
blio, I^iurino sunaus, iš Telšių apskr., 
Kauno rėdybos. Meldžiu atsišaukti, 
arba žinantieji jį pranešti. (33) 

Antanas šturmas
98 Nichols st., Newark, N. J.

J. M. Oksas
Box 668, West Chicago, Jll. 

__________________________ __ —4—»
Pajieškau apsivedimui lietuvaitės 

nuo 18 iki 23 metų. Turi būt nemažo 
ūgio. Aš esu 22 metų amžiaus. Mergi
na kad ir našlė be vaikų, kuri norėtų 
turėt svarų gyvenimą malonėkit susi
pažinti tuojaus; su pirmu laišku pri- 
siųskit savo paveikslų, kurį ant rei
kalavimo grąžinsiu. (34)

S. Steosh
117 Alice avė., Detroit, Mich.

Į

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės nuo 25 iki 30 metų. Esu 
29 metų, pasiturintis. Lietuvaites 
malonės .susipažinti per laiškus ir 
prisiųst savo paveikslų. (33)

Joseph J. Lekonis
241 Cedar st., Nevv Haven. Conn

Pajieškau brolio Domininko Kara
liaus, Kauno gub., Ukmergės apskr., 
Kazliškių sodos. I^ii atsišaukia, turiu 
svarbų reikalų arba žinantieji malo
nės pranešti. (33)

Antanas Karalius
243 Beverley st., $au!t Ste Marie, 

Ont. Canada,

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 20 "iki 28 metu, be skirtumo tikė
jimo. Esu 29 metų vaikinas. Plates
nes žinias suteiksiu laišku. Malonėkit 
susipažinti.

* Road 2,

(33) 
John A. J - tis 

Pigeon, Mich.

Pajieškau brolio Aleksandro Sen
kevičiaus, Kauno gub., Telšių aptdtr., 
Varnių miestelio. Kas priduos teisin
gų jo adresų arba prisius paveikslų, 
tas gaus $5 atlyginimo. (35)

Jonas Senkevich
54 Orgon st., Bridgeport, Conn.

PRANEŠIMAI.

reiksią žmonėms per daugiau nematys savo vai- 
■ ‘ “ kų, vaikai nematys savo tė

vų.
Kas kaltas, kad tiek šei

mynų liko suardyta? Kalta 
šiandieninė krikščioniška- 

„ tautiška kapitalizmo siste-
p’cpa apjakusiom, tamsiom, ,ma<

Tautininkai i r kunigai 
neaiškina minioms, kad 
šiandien šeimyniškas gyve
nimas yra galutinai suardv- 
tas ačiū jų

Pajieškau Juozo Kazlausko, Suvel
iu gub.. Marianmolės apskr., Šunskų 

j -alsčiaus. Mnkolu kaimo: yra svar
inus reikalas iš Lietuvos. Kas apie jį 
žino malonėkit pranešti arba pats lai 

■atsišaukia. (34)
Jonas Pietaris

17 Hudson avė., Brooklyn, N. Y.

MOTERIS PRIE PLOVIMO.
Reikalinga ant visados pastovi mo

teris plauti padlagas rytais nuo 6 iki 
9 ryte Gera alga. R. Marston Co.. ..

121 Summer st.. Boston.

SLAPTA GABENA AME
RIKON JAPONUS.

Kongresmanas A. John- 
son paskelbė anądien, kad 
kontrabandos keliu iš Japo
nijos yra gabenami Ameri
kon japonai. Japonijos am
basadorius ’ VVashingtone 
užprotestavo prieš tai ir pa
reikalavo, kad kongresma
nas parodytų faktus. Kong
resmanas Johnsonas sakosi 
jis tai padaryti, ir prirodo, 
kad tą pačią dieną, kaip Ja
ponijos ambasadorius rašė 
savo protestą, Seattle uoste 
nuo garlaivio ”Eastern Tem 
ple” buvo nuimta 8 japonai, 
kuriuos slapta norėta įvežti 
Amerikon. Kiti du japonai 
pabėgę.

1. Kartu su lenku kariu- 
męnės demobilizacija atim
ti nuo Lenkijos rubežiaus 
visus Rusijos ir Ukrainos, 
kareivius.

2. Šitoms operacijoms pa
sibaigus, kareivių skaičius 
Rusijos sienos pusėje bus 
sumažintas iki tokio skai
čiaus, koks bus nustatytas 
abiejų pusių susitarimu.

3. Paliaubų linija turi eiti 
netoliau į rytus, kaip Angli- 
zono notoje 20 liepos nusta
tyta . Lenkų kariumenė turi

E
‘ raukti nuogos linijos 
0 varstn. ir ruožas tarp 
tos linijos bus neutra- 

lis.
4 Galutinas , nepriklauso

mos Lenkijos rubežius bus 
daugiausia toks, kokį nusta
to Curzono nota,‘tik prie to 
da bolševikai prideda Len
kijai žemės nuo Baltstogės 
ir Chelmo apskričių.

DENIKINAS IŠSKERDĖ 
138,000 ŽYDŲ.

Karlsbade dabar yra su
važiavę 28-nių šalių žydų 
atstovai, kurių tikslas yra 
surasti būdą, kaip pagelbėti 
irukentėjusiems Europos 
žydams. Rusijos žydų va
das Tempkin pranešė suva
žiavimui, kad Ukrainoj bu
vo 568 žydų pogromai, per 
kuriuos išskersta 138,000 
žydų. Skaitlinės parodo, 
kad 60 tu pogromų buvo įtai 
sęs vienas aliantų agentas 
Denikinas. Tūkstančiai žy
dų dabar praktinai badau
ja^ Daugiau kaip 130,000 
našlaičiu neturį jokios pa
stogės. Sovietų valdžia kiek 
galėdama jiems padeda. 
NEW YORKE NŪžUDY- 

TA52 ŽMONĖS.
Nuo Naujų Metų iki l 

rugpjūčio New Yorke buvo 
nužudyta 52 žmonės. Apie 
tai paskelbė New Yorko 
apskričio prokuroro ofisas. 1000 auksu.

POPIERINES DRAPA
NOS.

Žinia iš Washingtono sa
ko, kad Anglijoj įvedamos 
popierinės drapanos, kurios 
yra gaminamos Vokietijoj. 
Žinia sako: "Šitos gatavos 
drapanos yra kirptos sulvg 
Anglijos mados ir geriau
sios iš visų popierinių audi
nių. Už 120 svarų sterlingų 
(apie $440) galima parsi
traukti iš Vokietijos 1,000 
tokių siutų. Jie parsiduoda 
Anglijoj nuo 6 iki 10 šilin 
gų. Pereitą mėnesį per Olan 
diją buvo importuota tokių 
siutų 40,000. Apie 5,000 da
bar esą da kelionėje ir ne
trukus busią da ’ daugiau 
partraukta. Iš Anglijos ne
maža jų vėl išsiųsta Indijon 
ir pietų Amerikon, kur jie 
geriausia tinka prie karšto 
klimato. Jie gerai išrodo ir 
gerai laiko.”

VIL-MEKSIKA DUODA 
LAI DVAR4.

Meksikos razbaininkų va
das Vilią, kuris pasidavė 
dabartinei valdžiai, gauna 
didelį dvarą Durangoje ir 
50 ištikimų sargų, kurie da
bos jį pakol jis bus gyvas. 
Algą jiems mokės valdžia. 
Taigi, apskaitoma, kad Vil

neprotaujančiom miniom.
Tečiaus kaip tik dabarti

niam amžiuje, tame "civili
zacijos branduoly”, yra toks 
ištvirkimas, kokio da pa
saulio istorija nėra mačius.

Prostitucijos trustas, ku
rį pirmiausia suorganizavo 
"prakilnus” piliečiai Ameri
koje, laiko savo nasruose vi
są baisų prostitucijos ama
tą. Tas prostitucijos trustas . . .
vra šiandien tarptautinė įs- taigi kunigai su tautimn- 
taiga. Ta^ trustas gyvuoja kais yra šeimynų ardytoja:, 
kožnoj šalyj,, yra apsaugo- 1917 metais New Yorko 
tas taip, kaip ir kiekvienas mieste tūlas prostitucijos 
kitas biznis "prakilnių" pi- agentas. White, pardavę 120 
liečiu. To trusto agentai High School mergaičių i 
randasi gelžkelių stotyse, prostitucijos namus. \\ hite 
važinėja trukiais, gaudo ir buvo sugautas. Teismas 
vilioja ’ gražias merginas, "nuteisė” jį dviem sąvaitęm 
Amerikoje pripažinti auto- į kalėjimą. Tai krikščionis- 
ritetai sako, jog yra penki ką- tautiška- kapitalistiška 
milionai moterų, kurios bu- tvarka! Už 120 mergaičių 
na priverstos tapti prostitu-* sunaikintą dorą gavo dvi Ša
tėmis. Šioj "dievo palaimin- vaites kalėjimo! Ar musų 
toj” šalyj kas metai 300,000 kunigai ir tautininkai, kaip 
gražiausiu merginų žūva « - • •
prostitucijos ukvuose. Vie
nok kunigai ir tautininkai 
giria dabartinę supuvusią 
sistemą!

Reikia atminti, kad tų 
300,000 žuvusių merginų 
vietos turi būt pripildytos. 
Jog tos merginos turi tėvus šiai 
ir motinas, jog kiekvienos niškai sistemai ?! 
merginos motina skurdo,' T. J Kučinskas,
naktis nemiegojo, atidavė - — - -
paskutinį duonos kąsnį są-l 
vo mažai dukrelei. Tėvai au
gino ic džiaugėsi, kad užau-1 
ginsią dukterį, kad turėsią1 ....
kur prisiglausti ir ramiai: Suvienytų Valstijų vidaus 
užbaigti savo senas gyveni- reikalų departamentas isda- 
mo dienas. davė sekamą pranešimą

Viliok tas prakilnus įdę- feSSa^ik^iS^ metais.'’ Su

tas ačiū jų — tautininkų ir 
kunigų supuvusiam moks
lui, kuris palaiko dabartinę 
sistemą.

Dabartinė kapitalizmo 
sistema yra ardytoja šeimy
nos, o kunigai ir tautininkai 
remia kapitalizmo tvarką.

amerikonai ir lietuviai, pa
ke© protestą prieš teismo 
tokį pasielgimą? Bet apkal
tinti socialistus svetimais 
griekais, kapitalizmo nuo
dėmėms, jie labai greiti.

O žmonija! Ar ilgai duosi 
gyvuoti šiai baisiai ištvirku- 

kapitalizmo krikščio-

AUKSO PRODUKCIJA 
1919.

davė sekamą pranešimą 
t apie tai, kiek kurioj šalyj iš- 

alas diopo.kaip sapnas Del- yi ^^. valstijose iškasta 
kp? Tėvai mažai uzdirba;'auk;į 559^.5.190 vertės: 
savo paaugusi? dukterj ne-įKanadoj _ $14,687,000: In- 
iu vi kY°- ?reK' .lr •1 I dijoj — $10,028.000: Austrą-
tykią leisti. Ji tun eit lIes- Jijoj. (neskaitant Naujosios 
koti darbo. Darbą gavo; ai- ir ąpielinkės sa
ga—penki ar astuoni dote-,„. —$29,268,000: Transva- 
nai 1 savaitę. .Ji neuzsidirba _ ji7i.640.13p: Rh«- 
atsakanciam maistui, o uzsi- ^ijoj ir Vakaru Afrikoj- 
dirbti drapanoms nėra nė <7q j»"Į n7n 
kalbos. Todėl merginą yra I* jįisijoi ir Sibire, sako ra- 
verčiama badaut, ”usiziKiJt,l)x>rtas Ja;,ks<, iškasim3s kal- 
aL pa(davinet save, idant bamajs metais žvmiai suma- 
užlaikius savo avvvha • I,ir

Ze^S‘ A 1 nei

Šitas raportas rodo, kad
užlaikius savo gyvybę.

Ir štai tėvų mylima duktė ____
likos draugijos išmata, visu 1919 metais aukso iškasta 
išjuokiama, paniekinta, tarp J345.000.0W ir 350.000.- 
nors ji niekuo nekalta. Ji Gi 1918 metais aukso is- 
neturi gero, bei malonaus kasta už $380,924,000. 
užtarimo, neturi namų, kur ', 
galėtų prisiglaust Ir pąga- ’ 
lios pagyvenus penkis ar še
šis metus prostitucijos ama
tu užsiėmus, ji lieka išmesta

Pajieškojimai
Pajieškau P. Ivanausko. Kauno
- -...................... ’;r.. Stulgi” va'C-'

kaimo. Meldžiu
ant gatvės kaipo "netikęs *<>*>•• Skaudvilės apsk 
įrankis” irturi mirt badą I SS8L*Xi5£riS^

Vaclovas Staskevičių.- 
Georgetown. III.Įsivaizdinkim tik, kad 

300,000 merginų kas metai 
žūva, kad iš 300,000 namų

• 15 E. 1 Ith st..

los pasidavimas lėšuos Mek- tos merginos, nelaimingos K» --m
sikos valdžiai apie $2,000,- aukos, tapo išplėštos. Kad 
000 auksu. 200,000 tėvų ir 300,000 mo-’

Paiiešlrau Povylausky Krano Anta
no, Kazimiero ir Beneoikto. 'r .

Malonės atsišaukti arba 
žinotu teiksis pranešti. (3. > 

Kazimieras Morkus ,
Harvey avė., Detroit, Micn.

kurie
225

Pajieškau Mikalinos Saunoraitės- 
lakinrArienės. iš Kražių. Gavau nuo 
jos motinos laišką. Kas žino praneš
im arba pati lai atsišaukia. (35) 

L. Klemerauskas
3”3 Hancock st., Tlorchester, Mass.

Pajieškau b’olio Juozapo Petravi- 
iaus i gal vadinas Joe Patrick). 1916 

netais dirbo Colorado mainose. Pats 
lai atsišaukia arba žinantieji malonė
kit pranešti. . (35)

Vincentas Petravičia
4510 S. Hermitage avė, Chicago. III.

Pajieškau merginos Onos Grinevi- 
’iutės. 12 metu atsal palikau mažą 
Polisarne, Rygoje, p’otam rašiau kele- 
a laiškų, bet atsakymo negavau, tik 

’os draugė' per kitus man pranešė, 
kad ana išvažiavo į Ameriką. Pati lai 
tsišaukia arba kurie žinotu praneš

kite. Kas pirmas praneš skiriu dova
nų $5. į (35)

Juozapas Zintikas
211 First st., Elizy>eth, N. J.

Pajieškau brolio Rudolfo Hess, iš ( 
'vigiu kaimo. Kauno gub., ir pusbroš 
'io bei puseserės. Augjtisto ir Bertos 
š Gelgaudiškiu. Suv&kų srub. Visi 
Tįs randasi Amerikoje; Meldžiu jų 
>ačių atsiliepti arba kiti kurie apie 
iuos žino praneškit. Jieško jų sesuo ir 
•usseserė. (34)

Matilda Hess
30 Rue Wilson Cafe Bassana 

Audun le Tiche, Loraine, France.

Pajieškau Rozalijos -Meneikienės, 
ariu labai svarbių žinių apie jūsų se- 
erį Alliertinų Gedžienę. ji serga. Ma- 
onėkit greit atsišaukti arba Ims apie 
ų žinotų teiksis pranešti. (34) 

Elena Nastriene
S5 C st.. So. Boston, Mass.

Pajieškau giminaičių Pranciškaus 
Velioniškio, Jono, ir Izidoriaus Krei
vėnų ir Marijonos Kulbokiutės. Visi 
gyveno apie New Y’orkų, apie 7 metai 
atgal. Kas apie juos žino malonėkite 
pranešti, už kų tariu ačiū, aroa pats 
ai atsišaukia greitai. (33)

Juozapas Jurevičia
P. O. Washington Park,

E. St Louis, III.

Pajieškau Mikolo Šaitonio, pirmiau 
gyveno Chicago, III. Kas apie jį žino 
malonės pranešti arba pats lai atsi
šaukia, yra svarbus reikalas. (33) 

Anicetas Šaltenis
650 W. 35th st, Chicago, III.

Pajieškau brolio Antano šauklio, 
pirmiau gyveno apie Waterbury. Ct. 
Turiu svarbų reikalų, kas apie jį žino 
malonėkit pranešti arba pats lai at

sišaukia. (32)
Kazim. Šauklis

1712 S.Union avė., Chicago, III.

Pajieškau brolio Bronislovo Grigai
čio, gyveno Cleveland, Ohio. Kas apie 

atsišaukia. Yra svarbus reikalas iš 
Lietuvos ir Anglijos. (32)

Mrs Elzbėta Gudienė
340 E. 7th 'st., Mt Carmel, Pa.

PARSIDUODA SPAUSTI VE
Parsiduoda gerai įrengta spaustu

vė su knygynu. Kaina visai žema. Ge
ram spaustuvninkui proga daryti pui
kų pragyvenimų. Atsišaukit greitai 
šiuo adresu; (34)

LITHUAN1AN AGENCY
249 Millburi si., H.ircester. Mass.

ANT RANDOS KEPTUVE.
Lowellyje, kur nėra kitos geros lietu
viškos duonkepės, ir butų galima pa
daryti gerų biznį. Prie keptuvės krau 
tuvė ir gyvenimas. Atsišaukite* prie:

A.‘ KORZENIEUSKI (33)
165 Lakeview avė., Lowell, Mass.

MOTERIS AR MERGINA reika
linga prižiūrėt namų ir 3 vaikus ka
da išeinu 
Mylinčios 
atsišaukti 
sutartį.

į darbų, ir pataisyt valgi, 
užimt tokį darbų malonės 
per laiškų. Mokestis pagal 

(34) 
John Kuizin

2109 N. 17-th St., Springfield, III.

REIKALINGAS APTIEKORIUS
pirmus registracijos“iTurintis nors pirmus --------

,iį žino malonės pranešti arba pats lai laisnius; gera užmokestis teisingam
žmogui. Atsišaukit tuojaus. (35) 

P. MOLEY
207 Madison avė., Albany. N. Y.

PARDAVIMAIOna Massienė, pajieškau savo vyro. 
Kazimiero Massio, jis mane "apleido' 
10 dieną liepos, 1920. palikdamas di-' 
deliam varge.su 5 kūdikiais (jauniau-----  ■ x .
šia mergaitė 14 mėnesių), be jok.o 
cento. Meldžiu atsišaukti jo paties ar 
kurie žinote malonėkite pranešti, už 
kų busiu dideliai dėkinga. (32)

Ona- Massienė
P. O. Box 426, Cliųton,' Ind.

PARSIDUODA KOSTUMERIŠKA 
SIUVĖJU DIRDTUVE; vieta gera. 

, iš
dirbta per kelis metus. Savininkas iš
važiuoja Lietuvon, norima greit par
duoti. (34)

J ALEKSA
14 Milbury st.. Worcester. Mass.

Pajieškau draugų Simono Baškaus 
ir Antano Palulio, ir pusseserės Ma
rijonos Galminaitės, ji gyveno Chica- 
goje. Kas apie juos žinot malonėkite 
pranešti arba patįs lai atsišaukia. 
Yra svarbus laiškas iš Lietuvos.

M. T. Kodis (32)
1 Calvary st., Waltham, Mass.

■ PARSIDUODA GERA ŪKĖ.
Rašykite: (35)
Box 242, Scottville, Mich.

Pajieškau pusbrolio Stanislovo Ru
igio. Lūkės parap., Kinčulių sodos. 
Malonės atsišaukti arba kas žino tei
ksis pranešti, yra svarbus reikalas. 

Jonas Abakas
134 Broadvvav, So . Boston, Mass;

JONAS ir ANDRIEJUS ŽUKAU
SKUI. taipgi JONAS irANTANAS 
3ARTUŠKAI, gyven apie Pittstin. 
’a., malonės aįsišaukti atba juos ži- 
įantieji, pranešti.

Kazys Žukauskas, (27) 
fiaišiupio kaimas, Jenavos valsčius, 
'lariampolčs apskričio, Lithuania.

KAZIMIERAS KALNIUS, Kauno 
ub.. Telšių apskr.. Darbėnų mieste- 

i<>; gyveno Philadelphia, Pa. Mfel- 
iriu atsišaukti arba jį žinančių pra
tęsti. Tunu labai svarbų reikalų iš 

Lietuvos.
Salomena Kabihenė. (27 > 

L13 Iloivard St-. Phillipsburg, N. J.

. Pajieškair brolio Vinco Jankausko, 
pirmiau gyveno Waterburj, Conn. 
Kas žino malonėkite pranešti arba jis 
pats lai atsišaukia šiuo adresu: 
. Marcelė Jankauskiutė (32) 

259— 3rd st.. So. Boston. Mass.

FARMŲ MEDUS.
Parsiduoda visur pigiau negu svie

stas —5 svarai ¥195. Norintiems pri- 
siunčiame sampelį, kuris prisius 25c.

W. STRYGA (33) 
3022 W. 40th st, Chicago, III.

FARMOS FARMOS
Pirkite Karmų didžiausioj lietuvių 

ūkininkų kolonijoj, Michigane. Čia 
jau yra pirkę suvirs 400 lietuvių far- 
mas. Pilkit čia rudenyje, nes pavasa
ryje bus daug brangesnės. Fountain 
;.-iielinkeje žemė yra pagarsėjusi sa- 
' o gerumu ir viršija visas kitas že-

C-

Pajieškau brolio Aleksandro Ru- 
ziaičio, Kauno gub., Raseinių apskr., 
Titavėnų valsč., Kihcčių kaimo. 
Kriaučius, 14 metų atgal išvažiavo iš j mes kokios tik yra pardavinėjamos 
Bay City, Mich. ir nuo to laiko apie, Michigano valstijoj. Parduodu far- 
jį nieko-negirdžiu. Meldžiu atsišaukti; mas ant lengvų išmokėjimų. Turiu 
•rba kas žinote malonėkite pranešti. | ant pardavimo 57 farmas su budinkai 

Juozas Rudaitis (32) ir sodnais, prieinančius prie upių ir
127 Glen st., Collinsviile, III , ežerų. Taipogi turi.t daug farmų par- 

---------------------------------------------------- davimui su gyvuliais, padarais ir ja
vais. Dėl platesni” žinių rašykit, o 
gausit farmų kataliogų. (34) 

J. A. ŽEM AITIS.
R. 1, Fountain. Mich.

APSIVEDIMAL
Pajieškau apsivedimui 

ne jaunesnės kaip 40 metų, 
farmų pirkti.

- Jonas Endziulis. 
.Stearns Camp 2, Cdanah,

merkines
Noriu 

(34)

Wis.

Pajieškau mano moters Emilijos 
Zamlauskienės po tėvais Šimkaitės. 
Ii mane apleido 9 birželio ir prasiša- 
ino su Jonu Lukošių; paėmė ir duk- 
erį 2 metų. Girdėjau gyvena Eliza- 
>eth. N. J. Moteris maža, tamsių 
įlankų, biski žvaira; paeina iš Meš- 
uičių^ Kauno gub. Vyro priešakyje 

vienas dantis auksinis; paeina iš Su
valkų gub.. Vilkaviškio apskr., Ky- 
'•>artų valsčiaus. Kas pirmas praneš 
eisingai, gaus 50 dol. atlyginimo.

Jonas Zamlauskis (34)
P. O. Box 188, Paulsboro? N. J.

Pajieškau giminių Felikso Abedov- 
ko, gyveno Waterbury, Conn.: Šiau

lėnų parap.. Pusiniškių sodos. Yra du 
iroliai. Malonėkit pranešti arba pats 
'ai atsišaukia, vra laiškas iš Lietu
vos. • (33)

Antanas Dzimidas •
1434 E. 28th st.. Tacoma, Wash. ’

Pajieškau sūnų Juozapo ir Fran- 
ciškaus. ir dukters Cicilijos Vienių. 
Pirm kelių metų gyveno Kenosha. 
Wis. Meldžiu atsišaukti arba kas apie 
juos žino malonėkite pranešti už kų 
tariu ačiū. (32)

.Jonas Vienis
4589 Archer a ve.. Chicago, III.

Pajieškau Stanislovo .Januškevi
čiaus. Kauno g!b., Kuzų valsč., Lap- 
kasų kaimo; gyveno Rochester. N. Y. 
Lai atsišaukia arba kas apie jį žino 
malonės pranešti. _ _ (32)

Stanislovas Stankevičia •
Ind. Ice Co. Union avė., Box 7,

I^akeport, N. H.

Pajieškau draugo Simano Bolio. 
Kauno gub., Panevėžio apskr., Pak- 
ruojaus valsč.. Siukonių kaimo. Turiu 
svarbų reikalų iš Lietuvos. Kas apie 
jį žino malonėkit pranešti arba pats 
jai atsišaukia. _ . (32)

Pranciškus Navickas
2407 S. 61 st S t., Philadelphia, Pa.

merginosPajieškau apsivedimui 
arba našlės nuo 18 iki 35 metu be 
skirtumo tikėjimo; aš esu vaikinas 
29 metu, turiu gerų darbų, uždirbu 
gerai. Kurios norėtumėt susipažinti 
arčiau atsišaukite. Su pirmu laišku 
prisiųskite paveikslų. Vyrų prašau ne 
ra šy rieti. (36)

Petras Globis
96 Polk st.. Newark, N. J.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 20 iki 26 metų. Aš esu 28 metų, 
turiu savo namų vertės $4000. Mertri- 
na turi būti darbininkė ir laisva. Su 
nirmu laišku malonės prisiųst paveik
slų. * (35)

Wm. C. G. P. O. Box 285
St. Charies. Iii.

ANT PARDAVIMO FARMA.
Namas 11 kambarių, tvirtai budavo- 
tas, naujos mados, vis: intaisvmai. 
elektrikos žiburiai ir šildomas su Sti
rnų. 100 įvairių vaisinių medžių. Vie
na minuta iki karo ir apie 1,5 minutų 
eit iki stoties. 15 akerių išdirbtos že
mės apsodinta įvairiomis daržovėmis, 
ganyklos geros ir bėga upelis, 2kar- * 
ves. arklys, 5 kiaulės, apie 40 vištų. 
Vištinyčios kur gal tupėti apie 1000 
vištų. Kaina farmos $7,600 ir tai la
bai pigiai, nes vienas namas prekiuo- 
tų pastatyti daugiau. Parsiduoda to
dėl, kad savininkas senas ir neįsten
gia apdirbti. Farma randas tik 18 
mailių nuo Bostono. 2 mailės nuo 
Rrocktono ir 2 mailės nuo Stoughto- 
no, iabai paranku nuvažiuoti visur. 
Kreipkitės. • (33)

Marė Matulaitienė
50 South st., Stoughton, Mass.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 18 iki 26 metų; esu 26 metų. Ma
lonės susipažinti norinčios svarų gy
venimą: su pirmu laišku maionės pa
siųst paveikslų.
P. S. G. 2340 W. 21 pi...Chicago. II!.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 18 iki 25 mitų amžiaus kad ir 
našlės be vaikų; esu 26 metų am
žiaus. Merginos, kurios mylėtų gražų 
sugvvenimų malonės sosipažinti ir 
prisiųst su pismu laišku savo paveik
slų. kusi ant reikalavimo gsųžinsiu.

D. S. Y. (34)
117 Alice avė.. Detroit Mich.

SKAUDA! • BRITVA!
Kurie norite, kad jūsų veidas butų 

čystas, švelnus nuo plaukų, tai reika
laukit pas L. J. Chipunų BRITVOS 
kurios vra ištirtos par barzdaskučius. 
Kainos: $3.50. $4.00, $4.50, $5.00,
>5.50. $6.00. Jeigu jūsų veidas nemy
lėtų ta plienu, palei reikalavimų bus 
apmainyta arba pinigai sugražinti.

(36)
LOUIS L. CHIPURNA

20 S. Greene st.. Baltimore. Md.

Pajieškau merginos apsivedimui 
nuo 28 iki 38 metų, esu 35 metų, me
chanikas. Merginos, kurios mvlėtų 
švarų gyvenimų, malonėkit susipa
žinti. (33)

J. C.
Rox 36 W. I andis avė., Vineland. N.J

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 22 iki28 metų, esu 28 metų. Mer
ginos malonės susipažinti ir prisiųsti 
savo paveikslų, kurį grąžinsiu. (32) 

A. J. Kade
I’. O. B<>x 452. Bristol, Conn.

MEXIKOS DEIMANTAI
Meksikos deimantai, artimai lygi

nasi tikriems Pietinės Afrikos dei
mantams. Sunku yra juos atskirti 
nuo tikrų brangakmenų. nes jie turi 
tokį žavėjantj mėlsvai-baltų orarykš
tės ugninį blizgėjimų (gvarantuoti 
ant 20 metų). Mes prisiųsim Gold fi- 
lled moteriškų žiedų, su Mexikos dei
mantu. už $8.45. Tokį pat vyriškų žie
dų už $9.95. Užsisakydami prisiųskite 
savo piršto mierų. Jeigu nebūtumėt 
pilnai užganėdinti, mes priimsime žie 
dų ir pinigus sugrųžinsime, Atimdami 
siuntimo ir pakavimo išlaidas. (35)

BRIGHTON SALES AGENCY 
4436 .So. Fairfield avė Chicago, III..

varge.su
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Polemika ir Kritika
Delei Lietuvos Sūnų Drau- 

•gVfctės protesto prieš buvusį 
streike komitetą ir spaudos 

komisiją.
Peržiūrėję L. S. D. prote

stą, tilpusi "Naujienų” 16 
liepos numeryje, atraitda- 
me:—

1. Kad L. S. D., išreikšda
ma pasipiktinimą lietuvių 
streikierių komitetu dėl pa
skelbimo streiklaužių sura
šo, sužiniai ar nesužiniai už
taria ir bando prieš visuo
menę teisinti streiklaužius, 
kurie patarnavo kapitalis
tams išduodami ar parduo
dami tūkstančių darbinių- 
kų streikierių reikalus.

2. L. S. D., skelbdama strei
kierių komitetą esant "bol
ševikais” ir paskui grūmo
dama, parodo, jog toje 
draugystėje esama parti- 
zantų, kerštininkų, kurie 
turi tendencijos patarnauti 
reakcijai, slopinti darbo mi
nių judėjimą ir kenkti N. E. 
W. Ass’n veikimui ir augi
mui.

3. L. S. D., tikrindama, 
jog Tarnas Matas nėra 
streiklaužys, apsilenkė su 
teisybe, nes T. M. sugrįžo i 
darbą pačioje liepos mėne
sio pradžioje, kuomet maši
nistų streikas da nebuvo už
baigtas. ką liudija ir tas 
faktas, kad liepos 9 d. maši
nistų susirinkimas nubalsa
vo streiką tęsti. T. M. grįž
damas i darbą agitavo ir ki
tus darbininkus grįžti Į dar
bą — prie streiklaužiavimo. 
Pats jau dirbdamas, T. M. 
streikieriams darbininkams 
prirodinėjo, kad streikas 
esąs sulaužytas —pralaimė
tas.

4. L. S. D., tvirtindama, 
kad tokie darbininkai, for- 
naanai, kaip T. M., nepri
imami i Nevv England Wor- 
kers Association, vaikiškai 
kelia T. M. į bosus ir suži
niai ar nesužiniai apsilen
kia su teisybe, nes tokie dar
bininkai, kain T. M., yra 
prieinami Į N. E. VV. Ass’n. 
ir tokių formanų yra jos na
riais.

5. L. S. D., išreikšdama, 
kad iš formanų nereikalau
jama, kad jie streikuotų, pa
rodo, kokį silpną ir klaidin
gą supratimą 'ji turi apie 
bendrus darbininku klesos 
reikalus ir bendrą kovą už 
juos.

6. Faktai apie streiklau
žių surašus ir ju skelbimą:

(a) Streiklaužių surašai 
viešai ske’bti spaudoje nu
tarta per streikierių susi
rinkimus kaiD vyrų taip ir 
moterų skyrių:

(b) Streiklaužių surašus 
tain nat darė streikierių su
sirinkimai :

(c) Streiklaužiai buvo de
dami į surašus visai nemi
nint kokiai partijai ar vi
suomenės srovei jie priklau
so. ir jeigu L. S. D. žinojo 
kokius komunistus streik- 
laužiaujant, tai kodėl nepri- 
davė jų vardų streikierių 
susirinkimams ir neįdėjo į 
streiklaužių surašą?

(d) Talpinant streiklau
žių surašus kartu buvo pa
skelbta, kad is surašo bus iš
traukta vardai ir pavardės 
tų, kurie per klaidą butų 
ten idėti. Ir tos taisyklės N. 
E. W. Ass’n. Lietuvių Sky
rius laikysis.

' (e) Lietuvių streikierių
komitetas ir presos komisi
ja buvo renkama streikie
rių susirinkime, visai nepai
sant ir neskirstant, kokiai 
srovei kas priguli, bile tik 
sutinka atlikti skiriamą 
jam darbą.

.7. Todėl N. E. VV. Ass’n 
Lietuvių Skyriaus susirin
kimas 26 liepos, apkalbėjęs 
šiuos dalykus, nutarė:

(a) * Kad L. S. D. protes
tas prieš lietuvių streiko ko-

II

mitetą yra nepagalvotas ir 
neturi jokio pamato,' ir savo 
tonu ir Įtalpa yra nedrau*- 
giškas.

(b) Vardan teisybės ir 
draugiškumo reikalaujame, 
kad L. S. D. savo protestą, 
Kaipo nesutinkanti su teisy
be ir faktais, atšauktų.

(c) Po vieną šitos rezoliu
cijos kopiją nusiųsti tiems 
laikraščiams, kurie Įdėjo L. 
S. D. protestą, ir vieną ko
piją Liet. Sūnų Draugystės 
susirinkimui.

(d) Mes, susirinkimas, iš
reiškiame padėką ir užuo
jautą Liet. Streikierių Ko
mitetui už jo darbavimąsi 
streikierių darbininkų 
bui.

Rezoliucijos komisija:
Petras Bokas.
K. Miškinis.

B. šiikauskas.
(Rezoliucijos kalba ir

la-

sti
lius verčia manyti. kad ji 
buvo sufabrikuota ne Wa- 
terburio streikierių, . bet 
"Laisvės’’ politikierių, o lik 
Waterburvje perrašyta. Re
zoliucijos komisija rašo taip 
silpnai, įiog nesinori tikėti, 
kad ji butų galėjusi pati to
kia rezoliuciją parašyti. — 
Red.)

PAAIŠKINIMAS VISUO
MENEI.

Ir protestas prieš Lietuvių 
Skyriaus streiko komitetą.

Waterburio Progresyvių 
Lietuvių Draugijų Sąryšis, 
atstovaująs 4.000 narių ga
vo raštu Įnešimą nuo Di
džiojo Lietuvos 
čio Algirdo 
gijos, kad Sąryšis 
vie?ą papeikimą 
skyriaus streiko, 
komitetui už šmeižimą ne
kaltų žmonių, skelbiant jų 
vardus streiklaužių sura- 
šuose; išreikšti taipgi pa
peikimą lietuvių skyriaus 
streiko komitetui, kad lei
džia spaudos komisijai tokį 
biaurų darbą varyti.

Sąryšio konferencijai 
sapusiškai šitą įnešimą 
gvildenus, paaiškėjo, kad 
streiklaužių surašą Įvedė 
ien tik- lietuvių streikierių 

skyrius, skelbimui vien tik 
lietuvių streiklaužių 
du. Taip pat paaiškėjo, 
tas surašąs įvesta ne 
kad sulaikius lietuvius 
streiklaužiavimo, bet 
kad mūsiškiai "komunistė
liai” turėtų progos apšmeiž
ti savo politinius priešus, 
ypatingai socialistus, prieš 
kuriuos. jie dabar tik ir ko
voja. Mat spaudos komite
tas susidėjo iš "komunistų”. I 
todėl ant ko tik jie tūrėjo 
didesni piktumą, ta ir tenė į 
"streiklaužių listą", nežiū
rint, ar kas buvo streiklau
žys, ar ne. Todėl daugiausia 
tų šmeižtų socialistams ir 
teko. Pavyzdžiui, anie Ta
rną Matą, kuris yra LSS. na- 
rvs, komunistų organas 
"Laisvė" net kelis kartus 
savo editorialuose pripliau
škė visokių nesąmonių.

Toks komunistų pasielgi
mas jokios naudos streikui 
neatnešė, tik sukėlė darbi
ninkuose neapykantą vienų 
prieš kitus ir suardė vieny
bę, kuri taip reikalinga 
streiko metu. Todėl Lietu
vių Progresyvių Draugijų 
Sąryšio konferencija tokį 
streikierių spaudos komite
to (komunistų) pragaištin
gą elgimąsi tiesiog pasmer
kia. Nupeikia taip pat ir 
N. E. W. Ass’n lietuvių sky
rių, kuris matydamas tokį 
nepadorų spaudos komisijos 
darba nesudraudžia jos.

Toliaus. Lietuvių Progre
syvių Draugijų Sąryšis pro
testuoja prieš JS’evv England 
Workers Association uniją, 
kuriai vadovaujant streikas 
buvo vedamas, už klaidini-

Kunigaikš- 
Drau- 

išreikštų 
lietuvių 
spaudos
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■ ii.ą visuomenės. Streikas 
skaitoma užbaigtu jau nuo 

j 12 liepos, nes nuo tada visi 
i darbininkai sugrįžo dirbti, 
išskyrus tik tuos, kurie jieš- 
kosi naujo — geresnio dar
bo, nuo 19 liepos jau ir di
džiuma vadų sugrįžo i dar
bą. o vienok streiko ne tik 
neatšaukia, bet dar skelbia 
laikraščiuose (žiūrėk "Lais
vės” Nr. 176). kad "darbi
ninkai drūčiai laikosi ir ti
kisi streiką laimėti!"

Tai yra jau netiktai klai
dinimas visuomenės, bet ir 
begėdiškas jos apgaudinėji
mą*. nes komunistai renka 
iš tos visuomenės aukas šel
pimui streikierių, kurių jau 
nėra!

Kadangi draugijos, pri
klausančios prie L. P. D. 
Sąryšio, nemažai yra prisi
dėjusios aukomis ir kitkuo 
prie sušelpimo streikierių, 
tai tų draugijų vardu Sąry
šis reikalauja, kad Netv En
gland Workers Ass’n pa
skelbtų laikraščiuose pilną 
apyskaitą, kiek iš viso aukų 
streikui buvo surinkta, kiek 
streikierių pašalpai išmokė
ta ir kiek pinigų liko strei
kui pasibaigus.

šitie reikalavimai nereiš
kia. teeiaus, kad Sąryšis bu
tų tai unijai iš principo prie 
šingas. Atbulai, Sąryšis iš
reiškia pageidavimą, kad 
Nevv England Workers As
sociation kuo geriausia bu
jotu ir kad kiekvienas Wa- 
terburio darbininkas prie 
tos organizacijos prigulėtų, j 
nes tik tada darbininkai • 
streiką laimės, kuomet jie 
bus visi susivieniję. Sąryšis | 
tiktai pageidauja, kad šita; 
unija nebūtų naudojama ko-; 
kiems siaurai partiniams 
tikslams,, kaip kad dabar! 
buvo. Darbininkų klesa su-! 
sideda iš) įvairių srovių, to-i 
dėl kėlimas vienos kokios; 
srovės augš£iau kitų kenjiia 
bendriems 'darbininkų kle
sos reikalams, kaip lygiai ir 
načios unijos bujojimui.
Liet. Pro. D-jų Sąr. Valdybai

P. Dapšys.
St. Senkus, 

J. Kazemėkas.

KELEIVIS________~----------- ————— . ■■”““

'geliui nesuprantama, kodėl 
aš tuodu vaidu jungiu i krū
vą, todėl čia noriu trumpai 
paaiškinti.

J. A. Bekampis, kuris da- 
i bar "pagarsėjo” kaipo rub- 
1 siuvių unijos atstovas Broo- 
I klyne', buvo sykį prispirtas 
■ prie sienos, kad pasakytų 
; tikrą savo pavardę ir prisi- 
1 pažintų prie savo praeities 
darbų (Lietuvoje). Jis atsa
kė ve ką:

"Apie pavardes galiu pa
sakyti. kad tos pavardės, 
kaip Brazaičio, taip ir Moc- 
kaičio, tai buvusios mano 
pavardės. Nesiginant pasa
kysiu, kad mano tikroji pa
vardė Mockaitis, tai tiesa.”

Gi kas dėl darbų Lietuvo
je, jis pasakė ve ką:

”Aš tą sąžiningai Jums 
prisipažinsiu, kad yra 
tas iš mano praeities.”

Kaip matote, pats 
kampis” prisipažįsta, 
tikroji jo pavardė yra Moc- 
kaitis. Taigi dėlto aš ji tan
kiai ir vadinu Mockaičiu.

Bet ką reiškia jo žodžiai: 
"yra šis-tas iš mano praei
ties?” Jeigu jis butų prasi
kaltęs buvusiai caro val
džiai, tai to juk nereikėtų 
dabar slėpti, nes caro val
džios jau nėra ir dėlto nie
kas jau "nebaderiiios."

P—tis. .

sis

”Be- 
kad

Nė malkų kirst, nė anglies viedrus‘ue 
šiol. nė suodžių. Naujas Perfectioa 
Aliejum Virimo Pečius suteikia tmi- 
jaus ugnį ir dega liktai tada, kada 
reikia ugnies.

MAŽIAU DARBO VISIEMS

Tas parankus moderniškas virimo 
pečius parode savo vertybę 3,006.000 
naudotojų. Reiškia padarė smagumų 
virime—ir vėsią, švarią virtuvę.

Karštis gali būt aKuratniai k.uitru- 
liuojantas dėl bite virimo — maža ar 
karšta ugnis, kokia reikalinga— ir su 
dideliu ekonomija.

Naujas Perfection Pečius daromas 
su 1, 2, 3 ir 4 degtuvais.

Kitas didelis parankamas Naujas 
Perfectior. Vandens Šildytojas, jis su
teikia karšta vandeni tuojaus. Grei
tai ir lengvai pritaisomas. Paklaus
kite jūsų pardavėjo.

As, Alena kostovska, pasiro
dau visai publikai akyse.

i

Kas mane išgelbėjo nuo varginan 
čių ligų ? Salutaras Bitteris. Aš pei 
ę. -cus 4 tuviu* ouvau vos tik gyva. 
Aš kentėjau nuo nevirinimo pilvo ir 
dispepsijos. Mažai tegalėdavau valgyt 
ir suvalgytas maistas suteikdavo i 
daug man nesmagumo — atsiliepdavo 
skilvyj skausmai, rėžimas, gurgimas 
vidurių. Diegliai suimdavo po krutinę, 
šonuose ir strėnose. Niekur aš nega
vau pagelbos dėl savo sveikatos. Bet 
kada aš pradėjau reikalauti Salutaras 
Bitteris ir Salutaras Regulatria dėl 
moterų, pradėjau gerai fausties, gerai 
valgyti ir dirbti, pasidarė smagu vis
kas. Per 6 mėnesius aš savo paveikslą 
nebegaliu pažint ir palikau laiminga, 
naudodama Salutaras Bitteria. Kaina 1 
$1.25. Galima gaut geresnėse aptieko- j 
se, o kur negalima gaut, kreipkis pas:,

SALUTARAS DRUG CHEM. CO. į, 
Prof. J. Baltrūnas.

1707 Halsted St.. CHICAGO. ILL
U/laikom žoles nuo visokių ligų, 
šitų apgarsinimą turėtų perskaityt ‘ 

kiekvienas, iškirpt ir pasitikt.

STANDAKD O1L Cl>. OF NEVY YORK

Į PLAUKAI!

!KgI
I
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Kuriu nušipę, praretėję, 
žili, taipgi pleiskanos, nie- 
žiejimas, šašai, į trumpą 
laiką prašalinamos; tiktai 
prisiuskite 24c. po 2c stem- 
poms, gausite prabą gyduo
lių. Paminėkit ligą ir savo 
aiškų antrašą, ir siųskite 
pas: (31)

WESTERN CHEMICAL 
COMPANY

Box 9, Wiikes Barre, Pa.

$9'5 Ant 21 
akmens

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

gelžkeliu važiuosiantiems žmonėms, 
Kuriems reikia visuomet tikras lai
bas žinoti. Gvarant uotas ant 20 me
tų Y'patingas pasiulijimas. Mes iš
siųsime šį laikrodėlį ant kiekvieno ad
reso UŽŠ&.75 C. O. D. ir persiuntimo 
saštus, su teise jums viską peržiūrėt. 
Jei busi neužganėdintas, nemokėk nė 
_-ento. Atsiminkite, jus užmokėtu- 
.uet už tokį pat laikgbdėlį ašie $25.00 
jei pirktumėt kitur. Puikus auksuo
tas lenciūgėlis ir kabutis dykai su 
kiekvienu laikrodėliu.

EXCELSIOR WATCH CO. 
“06 Athenaeura Bdg. CHICAGO. ILL

t ______________________

KOMUNISTAI IŠTEISINO 
BEKAMPĮ

"Keleivio” Redakcija ga- 
Ivo iš Brooklvno šitokį pra
nešimą :

Visuomenės žiniai.
Lietuvių Amalgamatų li

nijos skyriai 54 ir 58 laikė 
bendrą susirinkamą, liepos 
8. d. 1920 m. ir nutarė pra-, 
nešti visuomenės žiniai štai; 
ką: Paskalos, kurios buvo 
leidžiamos apie J. A. Bekani 
pio niekšystes, buk jis ėmęs 
nuo bosu kyšius: pinigais, 

!drabužiais ir aibes kitokių; 
I nedorybių pridirbęs —vis-j 
■ kas tas yra melas ir blogos i 
valios žmonių prasimany-l 
mas.

Po virš minėta data, i 
kriaučiai' laikydami susirin
kimą svarstė vien tik tą 
klausimą. Buvo skaityti visi 
užmetimai prieš J. A. Be
kampį. ant kurių jis atsaki
nėjo žodžiu ir dokumentais 
prirodė. kad visi užmetimai 
buvo neteisingi, ką liudiją 
balsavimas: už J. A. Bekam
pio teisingumą balsavo — 
196. Prieš 
. Tuom pačiu sykiu, tapo 
pasmerkti: V. Meškiunas, 
J. Glaveckas ir V. Paškevi
čius, už leidimą neteisingų 
paskalų prieš Bekampį. Pa
smerktųjų bausmė: padeng
ti visas išlaidas, kurios buvo 
padarytos laike tyrinėjimo 
skundų.

Komisija:
A. Jankauskas 

V. J. Žilinskas 
C. K. Briedis.

16.

KODĖL Aš VADINU BE
KAMPĮ MOCKAIČIU?
Kartais kalbėdamas "Ke

leivyje” apie Bekampį, mi
nėjau ir apie Mockaitį. Dau-

Už straipsnius, kurie rašyti ne nuo 
Redakcijos ir už apgarsinimus, kurie 
telpa laikiaštyje įvairių firmų, lei
dėjai neatsako.

* Žmogue kasosi galvą, 
kad palengvint niežėjimą. 
Kasjmasi pasidaro papro
čiu. ir tuomet žmogus ka
sosi nejučioms. Bet jis 
žino, kad jam niežti.. ir 
visi kiti tą žino. ♦

Vyrai ir moterįs kenčia 
niežėjimą nuo pleiskanų, 
o kenčia bereikalingai, 
nes tą niežėjimą galima 
lengvai prašalinti. Nebus

I 
į 
i 
i 
i 
i i 
i

daugiau niežėjimo, kasįmosi. plaukų slinkimo ir kitų' nesmagumų, 
įvykstančių nou pleiskanų.

JW U B" I " L, k S
panaikins visus niežėjimus ir išva’ys iš galvos visas pleiskanas. 
Paskui tik retkarčiais suvilgymas galvos apsaugos ją nuo pleiska
nų atsinaujinimo.

RUFFLES yra maistinga maudynė galvos odai ir plaukams. 
Ji nesugadins nei jautriausios odos. Jus negalite apsieiti be 
RUFFLES. jei turite pleiskanų

Jus aptiekininkas parduos jums už 6»c. bonkutę. Mes taipgi 
galime atsiust jums tiesiog, jei gausime nuo jūsų 75 centus pačto 
markėmis ar monev order. kuriuos siųskite šiuo adresu: 
———F. AD. RICHTER CO., 326-330 Broadway, New Yorfc

Lietuviškai - Lenkiška Aptieka
Jeigu norite teisingų vaistų žemoms kainoms, tai visad* ei)___

ant 100 Salėm str., kur rasite visokių naminių vaistų šaknų nuo vi
sokių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, r,00 užsisenėjusio reu- 
matizma, r.uo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valimui, nuo uždegimo plau
čių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slaptingų Ii- * 
gu ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo dėl vyru ir mo- Į; 
terų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių. Mes jums rtatarnau- S 
sime kuogeriausiai, pašaukiame geriausius daKtarus per telefoną už- K 
dyką. Todėl jeigu norite gaut gerus vaistus ir sučėdyt pinigus, tad ą 
ateikite į APT1EKĄ po numeriu (i)i

100 SALĖM ST„ BOSTON, MASS.

NEWP
01L CGOK STOVI

I
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MOKSLAS

Mėnraštis, kuriame telpa Įdomiau
si straipsniai apie MEILĘ, ŠEI
MYNA, DAILE, MOKSLĄ, ir 
SVEIKATA; ŽAVĖJANTĮ 'DAI
LĖS PAVEIKSLAI; JUOKŲ* ir 
.JUOKINGŲ PAVEIKSLŲ -tiek, 
kiek dabar yra sausoje Amerikoje 
“munšaino”; JAUNŲJŲ SUSI
PAŽINIMĄ ir PAJIEŠKOJIMAI; 
TRAUKIMAS PER KRIUKĮ dar
bininku išnaudotoju, — šitas laik
raštis dabar NAUJIEMS SKAI

TYTOJAMS EUODAMA UžDYKĄ!!! Kaina $2.00 metams, bet kas

ŠEIMYNA" DAILE

------------ IR •------------

Straight Adams
' RANKŲ DARBO UNIJOS 

CIGARAI.•

Siunčiu po visą Ameriką ir j ki
tas šalis iš kur tik gaunu užsa

kymus per C.O.D.

Baksai prasideda nuo 25 cigarų 
iki 1,000 cigarų.

Jeigu norite gerų Cigarų, tad 
užsisakykite pas mus. 

IŠDIRBĖJIS

ADAM SABUL1S

233 Broadway,

SO. BOSTON, MASS.

meilė “MEILE I

g 
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užsirašys DABAR, tas gaus UŽ- 
DYKĄ, nes gaus vieną iš šitų do
vanų: (1) dvi artistiškų paveikslų 
sansiųvas, vertes $2.00; (2) dvi
knygas: “Portugalų Minyškos Mei
liški Laiškai”, “Meilė ir Dailė” ver
tės $2.00. Musų adresas: “MEILĖ 
ir ŠEIMYNA,” 2023 Saint Paul 
Avė., Chicago. III.

3l£SilĘ3Er»ra*S3*S^I

Siutus, Overkotus 
ir kitokius Riibus 

duokit;pasiut mums.
■^tikrinam, kad Jųa ■ačėdyatt pinlffV 

Ir turėsit e GRAŽIUS KUBUS. Kadangi 
ae« laiam materiją ii gerųjų firmų ir pn- 
Mieraojam rūbą pagal žmogų, todėl muaų 
paaiuti siutai ar overkotai nesodarko žmo
gaus ižvaizdos ir būna tvirtesni.
VISOKIUS VYRAMS SIUTUS IK OVER- 
KOTUS PASIUVAU PIGIAI IR GERAL
TAIPGI IŠVALOM IR UPROSINAM 

VYRŲ IR MOTERŲ R U BUS 
Darbas teras ir užtikrintas. Kalas 

prieinama.
Tikras lasų brolis Dotavia

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

Telefoną*: So. Bostom—11S11

MkMMMMMMNttMMMM
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Valstija

jBBIBiggOTTOTrrrTl* T TT TTTltlMlwt' m—

VYRAI IR MOTERYS! Ar jums jau yra žinoma, 
kad tapo išrasta gyduolė prašalinimui pleiskanų ir 
sulaikymui plaukų slinkimo?

JIEŠKOK PAGALBOS KUR GALIMA RASTI.
SEN-RAYTO HAMt TONTC (plaukų tonikas), tai 

yra vėliausia.- išradimas ir pasekmingiausia gyduo
lė nuo pleiskenų ir plaukų slinkimo. Be to dar. jis 
sustiprina puolančius plaukus, padaro juos labai 
švelniais ir brilijantavai blizgančiais.

JSTFEMYK! Žemiaus pasirašiusi Kompanija 
pilniausiai gvaranttioja SEN-RAYTO Plaukų To
niką, jog jis greitai ir visiškai prašalina pleiskanas 
ir sulaiko plaukų slinkimą.

VISUOMET reikalaukite SEN-RAYTO Plauku 
Toniką pas barbenus ir aptickuose arba pirkite iš 
agentų. Gražaus formato, šauni S oz. (pusė svaro) 
bonkutė, parsiduora už $1.00; 4 oz.—už 60c.

Išbandymui gerumo, iškirpkite sį kuponą, pažy
mėdami savo vardą ir adresą ir įdėkite 10c. vertės 
štampų padengimui persiuntimo lėšų, o mes prisiu
sime sampelį.

THE SEN-RAYTO COMPANY
6617 Wade Park Avė, Cleveland. Oliio.

[GerbiamiejiŠiuomi aš prisiunčiu jums 10c. vertės štampu, 
už kurias malonėkite prisiųsti man sampalą GVARANTUGTO 

įSEN-RAITO PLAUKŲ TON1KO.
. Vardas ...........................................

Adresas.........................................
Miestas

NAUJAS IŠRADIMAS

t

I
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' PERKŪNAS UŽMUŠĖ , KAM KENTĖTI?

MOIERj. ;Rauinatizmo. neuralgijos ir raumenų
Keene N H — Pereita gėluna. gre.tai nustoja, jeigu patnni.u 

sąyaitę perkūnas čia nžmu- pain-expeller ą 
sė seną moterį, Etą Stone.j>t^v,ii7bjA;BklUužrB<.s.
Ji skalbė drapanas, kaip Žai- kiūrėk, kad gautum tikrajį-garsujį per! 
bas ją kirto. Elektros srovė daugiau kaip so mėtų.

ad tarčių Ikaro (Auchorj

j

Gyvenimo reikmenų bran markių! Kainų, kurių moka 'perplėšė jai pančiaką, su-
imas Vokietijoj tiesiog ne-; už -valgi svetimšaliai, yra draskė vienų čeveryką ir______________ 1
1 V • J k . v • < 1 * 1 • * — I J • 1 ..MA OvrlirC '

gumas Vokietijoj tiesiog ne-; už -
pakenčiamas. Bęt šiemet ten dvigubai augėlesnė, negu ta, 
laukiama nepaprasto der-jkurią moka vokiečiai už 
liaus, be to vokiečių miestų tuou pačius valgius. Ir vie- 
išdirbystė taipjau nestovi ir nok Vokietija yra pilna sve- 

* todėl manoma, kad vokičiai timšalių godžiai trokštan- 
neužilgo vėl atsistatys ant čių atnaujinti pirklybinius

apdegino visą kūnų. Sykį j 
perkūnas jau buvo jų tren- į 
kęs tam pačiam name keli 
metai . atgal, bet .tuomet ji 
buvo tik sužeista.

kojų. Taip mano tūlas Ja- 
mes F. Ballard, kuris supir
kinėjo Vokietijoj mokslo 
knygas Bostono Medicinos 
Bibliotekai ir nesenai sugrį
žo i Ameriką.

Namų problema Vokieti
joj labai aštri. Praktiškai, 
ten šiuo laiku nė nestatoma 
naujų namų. Medegos bran
gumas ir vokiškų pinigų 
vertės mažumas yra tam 
priežasČia. Namų bran
genybės lekioja tiesiog pa
debesiais. Namas pasiturin
čių Berlino gyventojų apie- 
linkėj kaštuoja 1.500,060 
markių—kaina nesulyg pe
ties nė milionieriui.

Kad išrišus gyvenimo na
mų problemą, vokiečių val
džia pati paskirsto gyvento
jams namus. Tai daroma se
kamu budu: kiekvienas 
žmogus, kuris turi daugiau, 
negu šešis kambarius savo 
name, yra verčiamas užleisti 
dalį savo kambarių sveti
miems 
ką. Leipzige viena šeimyna 
vyras ir moteris gyvenusie
ji puošnioje vietoje valdžios 
pranešimu tapo perspėta, 
kad tūlas darbininkas su še
šetu vaikų busiąs paskirtas Į 
gyventi kartu su jais. Tur
tuoliai užprotestavo. Bet jų 
protestas nieko negelbėjo. 
Kad išsigelbėjus nuo negeis
tinų rendauninkų, daugelis 
pasiturinčių vokiečių priė
mė į savo namus savuosius 
gimines ar pažįstamus, o pa
starųjų namai atiduadama 
pilnai rendaunihkų rankos- 
na. Pasak Ballardo Berline 
yra daug lengviau, kaip kur 
kitur, peržengti arba apsi
lenkti su valdžios patvarky
mais, jeigu tik nesigailima 
pinigų.

Vokiečių n^arkių vertė, 
palyginus jas su ameriko
niškais doleriais’ labai nepa 
stovi. Pasekmingas pirklis 
gal galėtų padaryti 100,000 
markiu mėnesyje. Vienok 
dvi firmos knygų % biznyje 
padarė — viena 7o0'markių, 
kita — 800 markių mėnesyj. 
Ir kiekviena jų samdė po 
septynis darbininkus. Vidu
tinė klerko alga nuo 300 iki 
400 markių mėnesyje. Bet 
jeigu palygint tas algas su 
gyvenimo reikmenų bran
gumu, gyvenimo sąlygos 
pasirodo tiesiog nepaken
čiamos. Drabužių garnitu- 
ras kašauoja 2.000 markių, 
batų pora 400 markių ir 
šiaudinė skribelė 100 mar
kių! Žmonės tiesiog neper
ka. Jie negali. Jie tik prisi
žiūri įstatytoms languose 
prekėms.

Bedarbė Vokietijoj tary
tum ir nežinoma. Išdirbvs- 
tė‘vedama gana plačiai, bet 
darbininkuose apsireiškia 
daug neužsiganėdinimo ir 
streikai paskelbiama kone 
kasdien. Visų Berlino vieš
bučių patarnautojų streikas 
pasodino savininkus lyg lai
vą ant seklumos čielai sąvai
tei. Visi ikipaskutiniam dar
bininkai metė darbą — ir 
virėjai, ir patarnautojai 
prie stalų, ir pasiuntiniai, ir 
merginos ir klerkai. Sve
čiams buvo leista pasilikti jų 
užimtuose kambariuose už 
paprastą mokestį, bet jie pa
tįs turėjo ir pasikloti save 
lovas ir pasiįieškot patįs sau 
maisto kai kuriuose išliku
siuose nuo streiko restaura
cijose.

Kartą gerai pavalgyti vie
šbutyje kaštuoja apie 100

ryšius. Vokiečiai taipjau ro
do norą pirkliauti su jais, 
bet jau reikalauja ir užmo
kėti.

dažnai net uždy-

I 
I

Laiškas iš
Lietuvos. ■

Savinčius, gyvenęs i 
rence, Mass., aplaikė iš Į 

Lietuvos, nuo savo sesers to- j 
kį laišką iš Panevėžio:

„Mylimas broliuk ir bro
liene! Sveikinam visus ir 
širdingai dėkavoju už pini
gus 600 markių, kuriuos 
mums prisiuntėt. Labai dė
kingi esame, kad mus suvar
gusius atmenate ir gelbiate. 
Nes daug kentėjom ir šalčio 
ir maro. Ir nors dabar da 
kenčiame, bet mažiau.

”Gal jus manot, kad pas 
mus čia yra taip, kaip buvo 
seniau. Ale ne. Seniau, nors 
ir labai išnaudota darbinin
kus, bet šiandien ne kiek ne 
mažiau. Mat, pirmiau kiek
vienas turėjo darbo ir galėjo 
užsidirbti sau duonos kąsne
li. O dabar darbų nėra, o kad 

I gauni kur dirbti, tai lupa 
nuo tavęs devynis kailius. 
Žinia, badu juk nemirsi, tu
rėsi dirbti iš paskutinės.

„Jus manot grįžti i Lietu
vą. Bet geriau gyvenkit ant 
vietos, jei galima, kol karė 
pasibaigs, ba nežinia, kas da 
gali Lietuvoj atsitikti.

„Mylimas brolelį, labai 
ačiū už ’Keleivį’. Jus rašėt 
mums, kad užprenumeravot 
tą laikraštį nuo naujų metų, 
gi mes pradėjom aplaikyti 
da nesenai.

„Dabar sudiev, likit svei
ki.

Antanina Savinčaitė.”
— t'-r--------- „j—

NEDUOKIT SAVE SU
KLAIDINTI.

$90 —190 kas 
žmonės Wind- 
dirba KOŽNĄ

J.
Law

Lietuvių Mainų Miestelis 
reikalauja daug, mainierių

Kas myli pastovu darbą ir 
nori uždirbt 
dvi savaiti. 
bėry’j, Pa., 
DIENĄ.

Drift mainose anglis yra 
3—4 pėdu storio; geras vir
šus ir apačia; nėra vandens 
nė gazu; lempos atdaros.

Namai iš 6 kambarių, dar 
elektrikos šviesa.

už mėnesi, 
karvė, kiau-

gyvena 10

želiai ir
Randos $8.50 
Galima laikyt 
lių, vištų.

Windbervje
tūkstančių žmonių, visokios 
bažnyčios, mokyklos ir gera 
augštoji mokykla. Kruto- 
mų paveikslų teatrai, moder 
niški štorai, bankas etc. Tik 
kelios mailės nuo Johnstovvn

Jeigu mylit pastovų dar
bą, galite atvažiuot pas mus 
TIESIOG Į darbą.

Imkit Pennsvlvanijos ge
ležinkeli i South Fork, iš te
nai šaka geležinkelio atvež 
jus čionai; arba į J0hns.town 
ir iš tenai gatvekariais at
važiuosit i Windber. Pra
neškite mums kada jus •at
važiuosite, tai musų atsto
vas palauktų jus ant bile ku
rios stoties. Norint plates
nių žinių, rašykit mums lie
tuviškai.
BERWIND-WHITE COAL 

MINING COMPANY
Windber, Pa.

AR ESI SVEIKAS? Jeigu viduriai 
.etvarkoje. GARF1LAX duos jums 
.■reitą palengvinimą. Greit veikia 
įaliuosuoja vidurius ir iščvstin krau- 
:ą. Nesiųskit pinigų bet iškirpkit ši 
tpgarsinirną ir prisiųskite su adresu, 
rausit dykai Sampelį. (33)
GARFO CHEMICAL CO. Dept. Lll

141 Avė. A. New York, N. Y.
*
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TeisinjM išpiMymas, lt- 
sargBmas Ir PisItiiėjiTas
Tie trįs stulpai ant kurių mu
sų Banka paremta.

PLSTORINO irYUNES 
BANKA

22- Hanover st., Boston, Mass. 
Mes pilnai ir užtikrinančiai 
galime nusiųsti dabar pinigus 
į LIETUVA. LATVIJA, Lr X 
K1JA, GALICIJA ir kitas vie
tas Europos greitai ir saugiai; 
siunčiam PAŠTA, TELEGRA
MŲ, ir ten išmoka vietiniais 
pinigais arba Amerikoniškais 
doleriais. Mes turime sąrvsį su 
didžiausiomis Rankoms Euro
poje.

Mes galime partraukti 
gimines ir šeimynas. 
Musų Taupomam skyriui 
ka po 5 uaošimtį už įdėliu: 
Ypatingą utydą atkreipiame 
sandeliams, vidutiniams ir 
mažiems pirkliams.
Musų Banka yra po priežiūra 
Bankų komisivnieriaus. Mes 
parduodame vokiškas markes, 
rublius ir visokios rūšies obii- 

* gacijas.
Kreipkitės laišku arba ypatiš- 
kai.

PiSTORINO & YUNES
BANKIER1AI

222 Hanover St., 
BOSTON, MASS.

i
•
I
i i »
{ pigiau negu kitur. Salyklos !■ •)
J svarų $11.00; apynių po 90c. ir
♦ prisiunčiu visur.
i K. Grigas
| 238 D st., So. Boston, Mass.

GERIAUSIA LIETU
VIŠKA BUČERNE.
Visus tavorus parduadame

Daugelis žmonių tiesiog 
akis išplečia iš nusistebėji
mo, kaip „karčiojo vyno” 
gyduolės pasirodo, tarytum 
grybai po lietaus, įvairiose 
musų šalies valstijose. Vie
nok nedasileiskit, kad tai 
suklaidintu Jus! Trinerio 
Amerikoniškas' Elixiras 
Karčiojo Vyno yra vieninte
lė tikra Karčiojo Vyno gy
duolė. jau nuo 1890 metų iš
statyta ant Amerikos mar- 
keto. ir tas, kuris kenčia 
nuo vidurių užkietėjimo, 
nuo prasto apetito, - galvos 
skaudėjimo, nerviškumo ar7 
ba kitokios pilvo negalios, 
ruri tik nusipirkti šitos gjT- 
duolės, jeigu tik jis nori iš
vyti-tuos negerumus. P-nas 
Louis Jacyna. 1337 Jos Cam 
pau avė., Detroit. Mich., 
pirm keleto mėnesiu parašė 
mums sekamai: „Trinerio 
Amerikoniškas Elixiras 
Karčiojo Vyno padarė iŠ 
manęs lyg .naujai užgimusį 
žmogų, ir aš meldžiu jūsų 
maloniai paduoti spaudon 
mano žodžius, nes aš noriu 
rekomenduoti jį visiems, ku 
rie kenčia.” — Kitos Trine
rio gyduolės, kaip Trinerio 
linimentas nuo reumatizmo, 
neuralgijos, strėnų dieg- 
liaus, nikstelėjimo, sutinimo 
ir tt.; arbaTrinerio Antiput- 
rinas,puikus vaistas skalau
ti gerklės uždegimuose, vra. 
taip jau labai pasitikėtini. 
Reikalaukit jų iš savo aptie- 
koriaus arba vaistų parda
vėjo! —Joseph Triner Com- 
pany, 1333 — 45 So. Ash- 
land avė., Chicago, III.
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Tvirčiausis ir Geriausis
S’ eicariškas Laikrodėlis.

i-io 16 didumo, 
ležinkęlk,.
!“*1 naudoja 

j kunduktuiai

! šriubu,

I
i CTfc

I: odelį
! kliriiin’

nes jis yra 
laiku laiką

*4- Nvpi

—

Yra < ‘
kiems reikalams namuose ir ant stalo, 
paprastai pienas ir cukrus naudojama, 
ginkit ji su kava ar kokoa, ir visiems 
mo ir kepimo tikslams.

, Jeigu .VDRJTE turės gerą ir tvirtą 
i.aikrodėlį į darbą ir šventadieniais, 
i-ipgi, kad laikytų ant visados, tad 
nusipirkite GElEžlNKELlO Laikro- 

: i; Railruad Watch.” Laikrodėlis 
nikelini lis viriais, užvedamas su 

i.epridulksta viduriai, viduti- 
Mechanizmas tikrai 

ant 21 akmens. Tą Laik- 
visi geležinkeliečiai, 

, laimeliai ir darbininkai, 
tvirčiausias ir geriausiai 
G vara rituotas ant 25 mė

šit laikrodėlio paauksuoto, 
•es greitai pajuosta; nusipirkit sau 
inro ūkelio laikrodėlį kuris laikys 
ssam amžini. Tas laikrodėlis vertas 
I'. "*, nn-s dėl persitikrinimo, kiek- 
lenain kas nor turėt gerą laikrodėlį, 

<arduosim per kokį laiką už fabrikus 
amą po Šiltoj. Priedų duosime 
>YKA1 gražų stalavą kompletą iš 12

Jeigu negali žindyt savo kūdikio, 
bandyk su visokiais maistais, bet pra
dėk iš syk gerai—duok jam tą maistą, 
kuris išaugino daugiau tvirtų ir kunin- 
gų vyrų ir moterų, negu visi kiti mai
stai sudėjus į vieną—duok kūdikiui

EAGLEBRAND
(CG'.MDžA’ričZ! MILK^

Tai maistai;, kuris hudavoja tvirtas ko
jas ir sveiką kūną. Pagirtas ir pata
riamas gydytojų dėl jo augštos vertės 
ir tinkamo sudėčko.

aukštų—6 stalavų arbatinių,
lai gražus kompletas ir geros rūšies, 
• ertas apie $5.00; o pas mus gaus 
kiekvienas dykai kas pirks laikrodėlį, 
■eigų norit pasinaudot tuo *pas>iuly- 
nu. tad prisiųskit tik 25c. markėmis, 
1 kitką užmokėsit kada paimsit visus 
uos daiktus kuriuos jums atneš į na
rius. Gvarantuojam pilną užganėdi- 
urną kiekvienam arba gražiname pi
nigus. (33)

PRACT1CAL SALES CO.
1219 North Irving avė., Dept. 3'

CHICAGO. ILL.

MOTERIMS PLAUTU,
ČIRKŠLĖ $1.95

ekonomiška naudoti Eagle Brand viso- 
kur 
Mė- 
viri-

Jeigu kūdikis naktimis verkia—jeigu 
vuoias ir atkaklus— jeigu neauga svarume, 
pasiuskit šiandien kuponą reikalaudama dv-.. 
kai Kūdikių Knygos ir maitinimo instrukcijų 
jūsų kalboje.

ner-

THE BORDEN COMPANY
108 Hudson Street New York

Insteigta 1857

DAKTARAS NAMUOSE.
Ką ti išėjo iš spaudos nauja knyga 

DAKTARAS NAMUOSE; Knygu
tėje aprašoma visokias vaistiškas žo
les, šaknis, žiedai ir tt., nuo kokiu li
gų ir kaĄ> vartojama. Su lotyniškai.- 
užviirdyjimais, taip kad kožnas gal: 
jas gauti bile aptiekoje. Apart to. 
yra daugybė gerų pamokinimų, slap
tybių ir receptų. Tokia knygutė yra 
kožnam reikalinga. Preke lik $1.00.

M. ŽUKAITĖS (35)
451 Hudson avė., Rochester, N.

šitą čirkšlę tūkstančiai moterų su 
pasitenkinimu rekomenduoja. Pada
ryta iš minkšto raudono gnrao, įtalpi
na savyje 8 uncijas vandens, čirkš- 
ria plačiai į šalis, taip kad plauja vi- 

Į as dalis vietos. Prisiųsk $1.95 su 
iavo antrašu, taipgi 15c. stampomis 
Iel apmokėjimo persiuntimo. Turi
ne daugybę tiems panašių dalykų ir 
orietaisų. Rašykit tuojaus.

FISHLEIGH & CO., Dept. 924. 
CHICAGO. ILL.

Iškirpk Kuponą. Pažymėk Knygą. Prisiųsk jį šiądien 

Mrs......................  City ...

Street....:.................................. Stote

Kudykių Gerovė--: Knyga Nurodymų Knyga
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NUSIPIRK MOSTIES
TAI BUSI GRAŽUS! Ją Išdirbi 

Mentholatnm Co. Prieš eisiant srul 
ištepk veidą mosčia per kelis vakarus 
o padarys veidą tyru ir skaisčiu baitu 
Toji mostis išima plėtmus raudonus 
juodus arba šlakus ir prašalina viso 
kius spuogus nuo įleido. Kaina dėže 
tės 50c. ir $1.00. Pinigus galit siųs- 
ir štampomls.

J. RIMKUS.
P. O. BOX 36, HOLBROOK, MASS
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GERA PROGA!
Parduodam gerą ta

baką labai pigiai. Ra
šykite, o gausite pilnas 
informacijas. (31) 
EUROPA BOOK CO.

57 Dey St., 
New York, N. Y'.

DEVYNI DAIKTAIDOVANAI DOVANAI

f <:T J
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Gražiausių Dainų ir Naujausių
EILIŲ KNYGA

■w

4uM0***A *
********

Papuošta daugeliu spalvuotu puikių paveikslų, 
223 puslap. didžio, apie 150 įvairių eilių, tinkamų 

dekiamuot ant viešu susirinkimų.
Knygoje trijų rūšių eilės:

TAUTIŠKOS, ŠEIMIN1ŠKOS IR DARBININKIŠKOS. 
Tai gražiausia ir turtingiausia eilių knyga lietuvių kalboje. 

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

Ta pati knyga drūtais audimo apdarais — $1.00.

SIELOS BALSAI

Jus neturėjot tokio gero pasoulvmo koki mes šiandien darome. Laikndelis. kurj jus matote ant paveik
slo. yra geriausio darbo. Kad davus progą kiekvienam įsigyti tą laikrodėli, kuris tarnautų jums kelis metus, 
mes duodame labai žemą kainą už ii ir bėLvie sekamų 30 dienų. me* parduosime jo padirbimo kaina. Tas a 
uksuotas laikrodėlis, vidutinio didumo via tikro nikelio, turi tikrus akmenis ir gvarantuotaas. Laižą ge
riausiai laiko. Šitie laikrodėliai skajto’si geriausiais pasaulyje, ir kiekvienas įsigijęs tolų luiitr^Uh neatiduo
tų jį nė uz jokią Kamą; už $100.00 neduos jums tokio užsiganėdimmo saip sis uz *22.00. Bet kad supažindi
nus pubiką su geriausiais' Amerikos darbo laikrodžiais mes parduosime juos dirbtuves Kainomis tik uz $12.J5

TEMYKIT. Dėlei šio 30-dienų išpardavtmo mes turime paskyrę 2,000 šitų laikrodėlių ta žema kaina, 
ir nonm patart jums kad pasiskubintumėte užsisakyti- nes kiekvienam pirkėjui oa duosim dovanų sekančius 
duiktus: 11 .Automatišką yi» su kuria jųs Jdėsite siu't čebatus, dYį sįuH
iš aoiejų pusių; 2 adatos ir 25 jardus drato duodam su kiekviena yla. 2) Šilko rąiksteli laikiodziui. 3) Au
tomatišką mašiną kirpimui plaukų, su ja -^1i kiekvienas nusikrpt p’jukus. 4) Gražias kišenines sukas. 
5) Auksuotas žiedas, su jūsų vardo raidėmis 6) Patentuotas retežėlis aktams. 7) Naujas, pagerintas žiūro
nas, kuris padidina mažiausius daiktelius iki naturaliui Ju didumui: prie to duodama 50 paveikslų 8) Tyio 
girttaro cigan-yčią. 9 Barometras nauiausio išradimo, kurs parodo atmainas oro, koks bus ryt ar už kelių 
dienų. Jis panašus į nameli kuriam irvvena vvras ir moteris: kada gražus oras tai išeina laukan moteris; 
jeigu bus lietus, tai moteris pasislepia nairelino vvras išeina su skiečių. Argi nebūtų gražu ir Įdomu tu
rėti jūsų name tokį barometrą’ ’ namenn, o .

Nė vienas šitų 9 daiktų negali būt parduotas at
skilai uz jokius pinigus; mes duodam juos dovanu 
kiekvienam, kuns perka is musų laikrodį Mes nerei- 
kalaujam pinigų is aukšto, tik iškirpk š kupiną, pn- 
duolc savo teisingą adresą, jdėdamas 35 centbs už pri- 
siuntimą, o užmokėsi paimdamas daiktus Mes gva-

UNION SALES CO
2I>» W. CH1CACO AVĖ. CH1CACO. II I-

ii-

GVARANTIJOS KUPONAS.
Tamista: Meldžiu prisiėst man laikrodėlį, ku

zį jus parduodate dirbtuvės kaina už 512.95 ir 9 
daiktus, kuriuos pridedate veltu per 30 dienų; už 
tai aš įdedu 35 centus už persiuntimą, o už daik
tus aš užmokėsiu juos priėmus.

Vardas ................................................ .......................
Adresas ......................................................................

už Suvienytų Valstijų’ malonės prisiųsti pi7u_gus su nųsakyrnm

f

PALINKSMINS JU SŲ LĄ.ISVAS NUO . 
DARBO VALANDAS.

„KELEIVIS” SO. BOSTON, MASS.

Kiekvienas nusipirkęs tą knygą pasidžiaugs. Pinigus geriau
sia siųst ”Money Orderiu,” popierinius galima siųst tiesiog papras
tam konverte, užrašius aiškiai adresus savo ir "Keleivio” ir prili- 
pyt už 3c. markę.

’ KIEKVIENAS LIETUVYS PRIVALO
| IŠKELIAUT, PASIDĖT, PASIŲST PINIGUS Į 
| LIETUVĄ per plačiai žinoma virš 40 metų

t LIETUVIŠKĄ BANKĄ

Nemeth Statė Bank
10 East 22-nd St. NEW YORK CITY, N. Y.
TAI YRA BANKAS
KURIAME MEILIAI per lietuvius, lietuvių kalboje pa

tarnaujama.
KUR GALITE saugiai pasidėti savo pinigus ant palukų. 
KUR GALITE pasiųsti pinigus į Lietuvą sulyg žemiau

sio dienos kurso.
KUR GALITE išgauti pasportus už nominalę užmokestį.

F



8 KELEIVIS

Vietinės Žinios
LSS. 60 kp. susirinkimas. [
Bus petnyčiog vakare i 

7:30. 20 d. šis susirinkimas'

PONZI AREŠTUOTAS
MINIA ŠAUKIA: 'UŽ

MUŠTI JI r
Du katalikų bankai, kurie 
darė su juo bizni, taipgi už

daryti.
Pereitam ”Kelėivio” nu

meryje rašėm, kaip Bostono 
italas Ponzi darė milionus 
ir kaip greitai jisai pagar
sėjo.

Dabar gi prisieina prane
šti, kad tas greitai išdygęs 
milionierius jau areštuotas 
ir pastatytas po $85.000 
kaucijos.

Pereitam "Keleivio” nu
meryje rašėm, kad Ponzi 
padarė "kalnus pinigų" 
pirkdamas ir vėl parduoda
mas tarptautinius pašto 
ženklelius. Taip jis pats aiš
kino valdžios agentams.

Dabar gi paaiškėjo, kad 
už skolinamus pinigus Pon
zi nieko nepirko ir. jokio 
pelno jais nedarė, bet sta
čiai apgaudinėjo žmones: iš 
vienų skolino, o kitiems mo-j 
kėjo didelius ”procentus." į 
kad tuo budu pamasinus 
žmones d a daugiau jam sko
linti. Ir kada už 45 dienų 
Ponzi išmokėjo pirmuti- 
niems savo skolininkams po 
50 nuošimčių "pelno", žmo
nės sujudo nešti savo pini
gus ant "procentų.” Kai ku
rie ir namus pardavė, kad 
tik daugiau galėjus "inves- 
tyti.” Ir i trumpa laiką, 
kaip valdžios apskaito. Pon
zi surinko tuo budu Į $12.- 
000.000. Jis turėjo save 
agentų po visą Naująją An
gliją ir net Nevv Yorke.

Jo biznis buvo surištas 
kokiais ten ryšiais ir su di
deliu Bostono banku, Hano- 
ver Trust Company, kurio 
prezidentu yra lenkų kata
liku kunigo brolis- Chmielin- 
skis. Todėl paaiškėjus, kad 
tas biznis yra apgavingas. 
tapo uždarytas ir Hanover 
Trust kompanijos bankas 
Ant Cross streeto buvo da 
kitas lenkų bankas, kuris 
angliškai vadinosi Polish 
Industrial Association ir 
kuri buvo Įsteigęs tas pats 
lenkų katalikų kunigas 
Chmielinskis. Šitą banka 
valdžia irgi uždarė, nes pa
aiškėjo. kad ir jis buvo su
rištas su Ponzies bizniu. I 
šita banka buvo žmonių pa
dėta apie $325.000. o pinigu 
dabar tenai esą tiktai $13.- 
775.

Kuomet lenkai darbinin
kai išgirdo.' kad jų katali
kiškas bankas uždarytas, 
jie puolėsi su knygutėmis 
reikalauti savo pinigų, bet 
rado duris užrakintas ir 
prilipintą valdžios paaiški
nimą. kad banko turtą ir 
bizni valdžia ima Į savo 
rankas. Viena lenkė mote
ris net iš Brightono atva
žiavo be skrybėlės savo pi
nigu atsiimti, bet kuomet 
pamatė, kad katalikiškas 
bankas jau uždarytas, ji su
riko ne savo balsu ir apalpo. 
Ji turėjo pasidėjus tenai 
$1.000.

Kur katalikai žmonių pi
nigus iš to banko dėjo ir ar 
depozitoriai gaus nors po 10 
centu už doleri, dabar da 
negalima pasakyti.

Valdžia tuo tarpu, daro 
ablava ant Ponzies agentų 
ir Įieško jtf pinigų, nes visų 
•jisai žmonėms da nėra iš
mokėjęs. Manoma, kad apie 
$2.000,000 iis turi kur nors 
paslėpęs. Vienas buvęs jo 
agentas sakosi buvęs aną
dien Ponzies namuose ir 
Ponzi parodęs jam čemoda
ną (siutkeisi) pilną popieri
nių pinigų, surištu pluoš
tais. taip kaip bankuose, ir 
dailiai sudėtų viens prie ki-' 
to. Viena popierinę ant pat našauja, kad neužilgo cuk- 
viršaus jis matęs $10.000. raus kainos nupulsiu iki 13 
Be to da Ponzi turi nusipir-' centų už svarą.

’ kęs puikų automobilių ir 
lepnų namą, už kurį jis ne
senai užmokėjo $100,000. __ _
Bankų komisionierius pa- bus naujoj socialistų salėj, Į 

įsakė, kad šitas namas, auto- ;<)$) Broadvay, room 15. Vi
si nariai malonėkit ateit ap
žiūrėt naują salę, taipgi at- . . • ą j

rodyti tą vietą, kad žinotų 
kur kitą sykĮ ateiti, nes yra

sakė, kad šitas namas, auto
mobilius ir kiti Ponzies tur
tai bus atimti ir parduoti, ___
kad nors kiek atlyginus jo sivesti ir savo draugus pa- 
skolininkams. rodyti tą vietą, kad žinotų

Žmonės, kurie pažįsta kur kitą sykį ateiti, nes yra 
Ponzi. sako, kad jis greičiau puiki ir paranki salė, 
eis kalėjimam negu pasa
kys, kur jo pinigai paslėpti: 
tuo budu jisai išėjęs paskui 
iš kalėjimo galės būti miiio- 
nierius.

Kaip dabar paaiškėjo, tai 
kalėjimas Ponzei ne naujie
na. Vieną syki jis jau yra 
sėdėjęs Kanadoj, o kitą — 
Atlantoj, ir vis už apgavys
tes.

Kuomet laikraščiai aną
dien paskelbė, kad Ponzi 

kad sukiš-
or.ės jau 

atgauti.
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us> sukišo už geležinių 
rrotų. Jie kaltinami tiesiog 
agystėie ir pastatyti po 

$50,000 kauciios kiekvienas.

Nužudytas elektros kėdėj.
Francisco Feci. italas, ta

po nužudytas elektros kė- 
iėje. miesto kalėjime. Jam 
atimta gyvastis už tai. kad 
ds užmušė Fredą Soulia. 
Kuomet Feci tapo pririštas 
<ėdėj. 2Of>0 voltų elektros 
srovė buvo paleista per jo 
kūną. Viena minutė ir še
šios sekundos leista elektra 
oer jo kūną. Veik visą pas
kutinę prieš mirti dieną ku
nigas ruošė ji prie mirties. 
Kitas kunigas, kalėjimo ka
pelionas. palydėjo mirties j 
kėdėn ir palaimino jo kelio
nę kitan pasaulin.

Gaisras subway kare.
Prie Orient Heights sto

ties viename subv. ay kare
pasipylė elektro ugnis. Kiloi 
didžiausis sumišimas tarp' 
važiavusių. Vaikai ėmė rėk
ti. pora panaičių apalpo, i 
Važiavusieji pradėjo grūs
tis prie durų i gatvę. Kaiku- 
de išmušė stiklus ir iššoko ■ 
mt gatvės per langus. Su
irutėj keletas ypatų tapo 
’engvai sužeista, o vienos 
ponios andarokėlio padal- 
kos apdegė. Toji moterėlė 
sakoma, labiausia persigan
do.

Nuo karščio mirė vienas, 
apalpo tris.

Nuo pereitos savaitės pa
skutiniu dienų karščio mirė 
vienas Bostono gyventojas. 
Gi da tris nugabenta miesto 
’igonir.ėn. Pastarieji pa
sveiko. Kaikuriose miesto 
■ ’a’yse karštis buvo taip ne
pakenčiamas. kad gaisri
ninkų departamentas turė- 
■*o laistyti gatves vaudeniu. 
Ir tai biski palengvino orą. 
• 'et neilgam.

Pagavo 10 pėdų žmogėdį.
Prie Pilling prieplaukos 

.•-.gauta dešimties pėdų il- 
2:0 rėkinas (shark). Kaip 
žinia, rekinai, ypač dides
nieji. mėgsta žmogiena pa- 
sismalyzauti, jei pasitaiko 

roga. Pagautasis rėkinas 
?au buvo išaugęs iki tokio 
didumo, kad turėjus drąsos 
įkibti kam nors i koją.

Motorcykle nuplėšė tris ko
jos pirštus.

A H. Aires. 8 metų vai
kas. kuris važiavo motor- 
cvkliu kartu su savo tėvu, 
įkišo.koją i motorcyklio ra
tą. Vaikas visu smarkumu 
tapo numestas nuo motor
cyklio ant akmenų. Nuga
benus ji ligonbutin rasta, 

i kad rato stipinai 
tris kojos pirštus.

120.000.000 svarų 
Apskaitliuojama, 

met Bostono prieplaukon 
bus atgabenta apie 120,000,- 
000 svarų žuvies.

PARSIDUODA POOLRUIMIS- 4 
-falai, vieta išdirbta, biznis geras. 
Kreipkitės: ' (33)

16 Broadwav. So. Boston." Mass.

nukirto

žuvies.
kad šie-
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LIETUVIŲ BANKAS AMERIKOJE

Veiks sąryšyje su
Lietuvos Banku Lietuvoje.

JA L BAIGIAMA ABU BANKU ORGANIZUOTI.
Kai tik akcijos bus išparduotos, Bankai atsidarys savo duris bizniui. Akcijų 
nedaug lieliko. Gailėsis tie. kas dabar akcijų nęnusipirks.

AKCIJOS KAINA $130. Už metų laiko akcijos bus dvigubos vertės.
Amerikoje BALTIC STATĖS BANKO steigėjais—direktoriais yra šios ypatos 

Prezidentas—Advokatas J. S. Lopatto.
Vice-Prezidentas—Dirbtuvininkas M. W. Bush. 

Kasininkas—Bankininkas A. J. Cole. 
Bankininkas W. G. Nash.Direktoriai: 

ir buv. S.L.A. Sekretorius A. B. Strimaitis.
Vėliaus direktorių bus dešimts.

Pinigus už akcijas siųskite šiuo adresu:

BALTIC STATĖS BANK
NEW YORK, N. Y,

PASARGA: Informacijų klauzdami, rašykite tiesiog j BALTIC STATĖS 
BANKĄ.

294 EIGHT AVĖ %

Parsiduoda To- 
niko Išdirbyste

Apgyventoj lietuviu - i-.~
kėj. biznis išdirbtas; parduoda 
pigiai, nes savininkai išvažiuo
ja į Lietuvą. Atsišauki? po 
šiuo adresu: < 321

COL. B.
255 Broad*ay,

So. • Boston. Mass

Tel. Haymarket 4154
Gyvenimo Tek: Cambridge 6098.

DR. AL. FIDERKIEWICZ.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

Specialistas Slaptų ligų. 
VALANDOS:

Nuo 1 iki 3, nuo 5 iki 7:30 
Šventadieniais nuo 10 iki 1.

81 CANAL ST, BOSTON. 
Room 215 ir 216.

i

Telephotie. Maiden 3061—W. CHELSEA 1691—W. ž
DAKTARAS S. C. PAVLO |

Sugrįžo iš Rusijos kur jis buvo vyriausiu daktaru Penzos gu- ž 
bernijos ligonbučio ir Odesos ligoninės. Speciaiistas-chirurgas ir S 
veneriškų ligų. X
CHELSEA. MASS, 142 BROADW A Y. i
MALDEN. M ASS, 356 FERRY ST. 1

Priėmimo valandos: nuo 10-11 ryte, nuo 6-8 vakare. »

AR GREIT NORI SUšELPT SAVUOSIUS?
f • *

Ar pageidauji susidėt savo pinigus 
į banką Lietuvoje?

LIETUVOS PREKYBOS IR PRAMONES BANKO AGENTŪRA tarpinin
kauja Amerikos lietuviams persiuntime pinigų kuoprieinamiausiomis san- 
iygomis ir atlieka viską GREITAI ir sanžiningai.
Informacijų reikalais kreipkitės į banko atstovą M. NARJAUSKA

747 BROAD ST., NEVVARK, N. J.

Dr. AChristian
SPECIALISTAS

Kuris specializuoja gydyme 
chronišku ir abelnų ligų, lan
kysis Norwoode sekančiomis 
dienomis:
SEREDOM1S ir

PETNYČIOMIS
nuo 5:30 iki 8 vai. vakare.
BRŪZGOS APTIEKOJE 

ant Antrų lubų.
Jo ligoninė ir didisis ofisas:

401 MAKLBOROUGH ST,
BOSTON, MASS.

LIETUVIS DENTISTA8

Dr. M. V. Casper
(KASPARAVIČIUS)

451 BROADHAY. SO. BOSTON 
Tel. So Boatoa 17 

Ofiso valandos:
Nuo 9:30 iki 12 

” 1 ” | 
” 6:30 ” »

t 
1 i
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Stone & Stone
ADVOKATAI ir TIESU AT

STOVAI.
Reprezentantas ir Bil! Comm. 

LOUIS G. STONE 
66—67 Journal Building

262 WASHINGTON STREET, 
BOSTON, MASS.'

►4
i

I»
t

J

i Te). So. Boston 506-W
! DAKTARAS
i A. L. KAPOČIUS
J LIETUVYS DENTISTAS.
J VALANDOS Nuo 9 iki 12 dieną, 
t t t
I l | t t t » 
I ♦ I I

N«o IIU » vak.

9SlBB3| N1DRLI0MI8

Seredomis iki 12 dieną. 
Ofisas "Keleivio name 

251 Broadway, tarpe C ir D Sta.
80. BOSTON, KABI.

....—

Parsiduoda Forničiai mažai var
toti. pigiai. .Matyt galima va- 

j karais nuo 6. išskyrus pariedė
jus, seredas ir pėtnyčias. (34)

M. Palelis. 96 W. 7-th st., 
So. Boston, Mass. ant 3 lubų.

Reikalinga 10 Darbininkų 
Dirbti Yarde.

Kreipkitės tuojaus ’
MASS EIME & LEMENT CO.

100 Portland st, Cambridge.
į Beebee Ri-I GIRIAS Reikalingi į___ Z__ _1

ver. Lincoln ir Mt Mills. vienas giri- 
kalvis.

PARKE R.
STOGE j

Banga nuplovė vaiką jurėn.
K. McDonal. devynių me-; 

tų vaikas Įbrido iki kaklo j 
vandenin prie Įlankos kran
to. Tuo tarpu augštoka van
dens banga šliaužė nuo 
kranto atgal i jūres ir paga
vo vaiką. Kaip bematant j 
vaikas atsidūrė keli šimtui 
pėdų nuo kranto. Tik ačiū | 
tam, kad ten pat buvo geras, 
plaukėjas, vaikas tapo iš-i 
gelbėtas.

Mergina
Mary 

mergina, 
giai ir priėjo prie lango at
sikvėpti tyresniu oru. Čia 
ji apalpo ir išpuolė per lan
gą ant gatvės, 50 pėdų že
myn. Mergina, veikiausia,1 
mirs.

išpuolė per langą.
Smith, 23 metų 
pasijuto nesma-

Cukrus atpigsiąs.
Bostono laikraščiai pra-

YOUNG and WOOD
LUM.BER CO. Darbininkų 

skyrius, kampas Canal and Traverse 
■ i, Boston. Mass. Ttaipgi gali kreip
tis ant vietos.

REIK U.ING \S BARBERIS.
I’irbt vakarais ir subatomis, arba 

visados. Mokestis gera. Kreipkitės 
I a.s P. Lapeną, 299 E st, So. Bos
ton. (34 ;

Severos Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikata.

Indulkink i 
čeverykus.

Norėdama" gauti smagumą savo 
skaudamoms, degančioms ir niež- 
tinčioms kojoms ir sustabdyti per- 
didelį prakaitavimą bei prašalinti tą 
nemalonų kvapą, indulkink į čeve
rykus, paniekas r kojinius.
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ĮiiDr. L. J. Podder
i I

------------------------------------------------------------- ——■

Tel. Beach 6933

DR. R. M. FRIEDMAH
SPECIALISTAS VENERIŠKŲ 

LIGŲ.
VYRŲ IR MOTERŲ.
Taipgi kraujo ligų ir 

Reumatizmo.
Valandos: JJuo 9 ryto iki

9 vakare.
1069 WASHINGTON ST.

BOSTON, MASS.U. s. MAH STEAMSHIP COMPANY, Ine.♦ t

I 
t
I 
♦

♦
i

Vryao vyrų ir mwc*ų cict.v.. |
lipas, kraujo ligas ir nusilpnė- į 
jimą. . ......Primą egzemmaciją ir kraujo

rome dykai.

9 vakare.

J)aktaru Ofisai
f MEDICAL OFFICES

»
♦ «i
♦ »
♦ »

22 TREMONT RWO. Scolly Sq. 
BOSTON. MASS.

Kalbame Ruskai ir Lenkiškai
Gydo vyrų ir moterų slaptas 

r„ . ’ 
jimą. . .. , ,Primą egzemmaciją it ki^ujo , 
išbandymą esant reikalui pada- i 
rome dykai. j

Valandos: Nuo 9 iš ryto iki , 
t «

Minėtas paveikslas parodo . kaip 
nuirinkluoja carą ir kaip jis turi pa 
sitraukt nuo sosto. Revoliucijom? 
rifti aplinkui apsupę su raudonomis 
vėliavomis apskelbia Laisvę. Pa 
veikslas spalvuotas ir gerai atrodo 
Prisiuskite 25 c., o mes prisiųsim* 
jums paveikslą. Galite suvyniot 25c 
į popierą ir pasiųst prastame laiške 
užrašydami aiškiai adresą.

"KELEIVIS*
255 Broadway,

So. Boston, Mass.

i

»Powder
(Severo-, Miltel.ai Kojoms). Jie su
teiks palengvinimą skaudamoms 
kojoms, sugers drėgnumą, užlaikm 
kojas sausomis ir suteiks joms 
smagumą. Gauk jų savo aptjekoje. 
Kaina 25 centai ir 1 c mokesčių.

w. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIDS, IOWA

Plaukia iš NEW YORKO tiesiog į

BREMENĄ ir DANCIGĄ
Pasažieriai Kabino ir Trečios Klesos.

Kreipkitės
45 Broadway, New York City

arba prie Vietinių Agentų.

< <

—---- —• --- ----------------
Iš Petrogrado.

GYDO SLAPTAS VYRŲ IR 
MOTERŲ LIGAS. 

Taipgi Kraujo ir Odos Ligas.
VALANDOS: Nuo 9 iš ryto 

iki 9 vai. vakare.
Kalbu Ruskai ir Lenkiškai. (2)

69 CHAMBER ST, BOSTON. 
Telephonc: Haymarket 3390

i Tel.: Richmond 2957-M.

| Dr. David W. Rosen 
į Kalba Lietuviškai, Lenkiškai ir
! Rusiškai.
! GYDO CHRONIŠKAS IR SLA

PTAS LIGAS.
VALANDOS:

Nuo 8 iki 10 ryto. 
Nuo 2 iki 3 dieną. 
Nuo 7 iki 8 vakare.

121 H ANO VER 8T.
BOSTON, MASS.

L Visuomeniška Lietiniu li- 
: sokiy Drapanų Dirbtuvė I
I
•
I
I
•
I

į
I«»
t į 
I

Kaip tai Rainkočių, vyrams ir 
moterims ir vaikams;, dėl vyrų 
darome ir "Overcoats ir siu
tus. Visas drapanas darome 
ant orderio užsakymo. Darbas 
yra gvarantuojamas. .
Norėdami įgyti musų išdirbys- 
tės drapanas kreipkitės ypa- 
tiškai arba laišku į mumis, o 
musų ingaliotinis pribus su vi
som informacijom ir viską iš
aiškins. kas tik bus reikalinga 
jums žinoti.
Toliaus. mums yra reikalingi 
kriaučiai. kurie gerai moka vi
są savo amatą, ypač kirpimą, 
nes musų bendrovę- eina prie 
atidarymo verauzės (nare- 
housej ir uždėjimo savo krau
tuvių.
Mums yra --------  .-
visose lietuviškose 
pardavinėti t.. _ .
tavorą. Uždarbis 
Su visais reikalais

reikalingri agentai

musų išdirbystės 
yra geras 

________ kreipkitės 
musų bendroves vardu :• 

Progress ClotRing 
Mfg. Corporation

343 Broad way, 
South Boston, Mass.

I

jam bes trumpi žle-

TIK S 1.00
šia Biblija, pinigus

su Pa
veikslais 

l

Pirm?

Kortu
Lietuvių ‘
Kalboje i 

i

i H

Dabar k« tik Hčjo iš po apaudė* 

Nauja Lietuviška 
BIBLIJA 

SATYROJE
mitra Biblijos Stįx8 tolina, tori 3’2 
pnalapin ir 379 pat tiksleliu*. Labai 
įdomi ir naudinga kiekvienai ypatai. 
Žmogus skaitydamas šia Biblija ir tė- 
mvdamai ir*»aveikalėliiu. (korio per
stata kas buvo pirm sutvėrimo svieto 
ir iki užgimimui Kristaai). ažmirš vi. 
■us savo varvos ir džiaugsis jočiai to
kia knita limo.
mos vakarai.

KAINA
Norinti gaut 

•imkit Esprvso ar Paėto Monev Orde
riu. arba registruotame laiške adreso: 

a "KELEIVIS"
255 Broad vty,
Boston, Mass.

%


