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Metai XV.

AMUNICIJA LENKAMS 
VISUR SULAIKYTA.

25,000,000 Europos darbi
ninkų reikalauja taikos. ’
Visos Europos darbinin

kai stojo prieš reakcijos ka- 
rę su Sovietų Rusija. Fran- 
cuzija, Vokietija, Belgija, 
Anglija, Šveicarija ir Aust
rija šiandien visos yra nusė
tos sulaikytais traukiniais, 
kurie buvo siunčiami Lenki
jon su ginklais ir amunicija.

Kaip tik sužinota, kad iš 
Francuzijos pereitą sąvaitę 
tapo išsiųsta Varšuvon ga
lybė amunicijos, tuojaus 
Centralis Darbininkų Ko
mitetas išsiuntinėjo iš Lon
dono įsakymą: "Nepraleis
kit nei vieno patrono!’’

Tuojaus Vokietijos ir są
jungininkų šalįse tapo aps
kelbta "darbininkų bloka
da’’ ir francuzų kapitalistai 
negalėjo savo ginklų Lenki
jai pristatyti.

Nemažiau kaip 24 vago
nus amunicijos vokietijos 
darbininkai sulaikė panedė-

tybė, ji negali ir ginklų leis
ti lenkams per savo žemę. 
Taigi prieš lenkus sukilo ne
tik Dancigo darbininkai, bet 
ir to miesto valdžia. Bet 
francuzai sako, kad Danci
go Tarybos nutarimas nieko 
nereiškiąs, nes ji neturinti 
galios tokius klausimus riš-' 
ti.

True translation filed with the post- 
master at Boston. Mass. ori August 
25, 1920, as required by the Act of 
October t>, 1917.

AUSTRALIEČIŲ DELE
GACIJA SOVIETŲ RU

SIJON.
Australijos Socialistų 

Darbininkų Partija kreipėsi 
į Australijos valdžią, prašy
dama leidimo nusiųsti Rusi
jon socialistų delegaciją. 
Tos delegacijos tikslas yra 
ištirti ekonomines ir socia- 
les sąlygas prie Sovietų Val
džios. Delegacija susidės iš 
ištikimų socialistų partijos 

i narių ir Australijos darbi
ninkų klesos atstovų. Atsa
kymo i socialistų reikalavi
mą Australijos valdžia da 
nedavė.

i --------------------------------

mnmc U1ITUIA Apskritai imant, pragy- 
DluVVu VALDŽIA 'enti vienam žmogui Į mė- 

NEPASITIKI RUSAIS. & ^7ažiau kaip 
j Pragyventi žmogui su 
šeimyna (skaitoma su žmo
na ir vienu vaiku), reikia 
nemažiau kaip 1,780 auksi
nų į mėnesį.

Tuo tarpu augščiausia 
darbininko alga į mėnesį

j dabar yra 1,600 auksinų. 
Bet tokių, ką gauna tokią 
algą, da nedaug yra. Didžiu 
ma gauna nuo 500 iki 300

True translation filed with the post-master at Boston, Mass. on August 
25, 1920, as required by the Act of October 6, 1917.

Lenkijoj siaučia 
baisus mūšiai.NORĖJO PIRKT 20,000 

KARABINŲ- ANGLIJOJ.

Bet Anglija atsisakė par
duoti.

"Christian Science Moni- 
tor" korespondentas prane
ša iš Londono šitokių žinių:

Iš tikrų šaltinių aš esu __ ________  _______
painformuotas, kad sovietų auksinų mėnesiui. Ir tai to- 
Valdžios nusileidimais Lie- k jos algos mokamos pašto 
tuvai Lietuvos valdžia visai darbininkams, valdžios *“ 
nepasitiki. Informuotos tie- taigos tarnautojams! ____
siog man pasakė, jog Lietu- tada uždirba darbininkai 
zoj dabar yra toks įsitikini- privatinėse ištaigose? 
mas, kad bolševikų valdžia ‘ —-----------
laikysis taikos sutraties su RUSĘ BALTIJOS LAIVY- 
Lietuva tiktai patol, pakol NAS RUOŠIASI, 
jai bus tas naudinga.

Toliaus jis pasakė, kad 
esąs gerai žinomas daiktas, 
jog Rusija turinti padarius 
slaptą sutartį su Vokietija. 
Paklausus man, ar jis tą su
tartį matė, jis prisipažino 
jos nematęs, bet sako, jog 
tas da nereiškia, kad tokios 
sutarties nebūtų. Anot jo, 
šita sutartis paliečianti len
kų "koridorių’’ prie Danci
go ir Rusijos pakraščių val
stybes.

Lietuva daranti didžiau
sių pastangų, -kad išlaikius 
savo nepriklausomybę ir | 
tuo tikslu ji buvo kreipusis; 
šiomis dienomis į Anglijos 
valdžią, prašydama, kad jai 
butų leista nusipirkti Angli
joj amunicijos ir 20.000 ka-j 
rabinų.

Nors Lietuvos valdžia da-1 
vė aiškų užtikrinimą, kad: 
šitie ginklai nekuomet ne
bus vartojami kitiems tiks
lams, kaip tik apsiginimui 
nuo užpuolimo, vienok pirkt 
tų karabinų Anglijos val
džia neleido.
KIEK LĖŠUOJA mCT-|............ .............

VENIMAS LIETI \O.1E. sulaikyta, bet sako, kad len- 
"Paštininkų Balsas“ 

duoda i

ĮS- 
Kiek

I

LAIVAS NUSKENDO 
EŽERE.

Superior ežere, Michigan 
valstijos pakraštyje, perei
tos subatos vakarą susidū
rė du garlaiviai. Vienas jų 
truko ir prisisėmęs vaudefts 
tuojaus nuskendo. Manoma, 
kad šitoj nelaimėj žuvo apie 
30 žmonių.

I

PALIOKAMS PADEDA 
FRANCUZŲ OFIC1ERIAI 

IR GINKLAI.

Rusai pasitraukė iš Brest- 
Litovsko tvirtovės.

Varšuvos žinios sako, kad 
visu frontu bolševikai smar
kiai mušasi, norėdami iš
gelbėti savo raudonąją ar
miją, kuri esanti dideliam 
pavojuje.

Šiaurėje baisiausis mušis 
siaučiąs.MIavos ir Soldau 
kriptimis. Prieš rusus čia ei
nančios dvi lenkų armijos, 
viena nuo Modlino, antra 
nuo Graudenzo. Rusai darą 
didžiausių pastangų, kad iš
traukus priešakinę savo 
sargybą, kuri buvo nuėjus 
jau net iki Eylau ir Plonsko. 
Paliokai sakosi į dvi dieni 
šitoj apielinkėj paėmę 11,- 
000 belaisvių.

Lenkai pradėjo savo ofen- 
sivą nuo pat Varšuvos var
tų, kuriuos rusai buvo jau 
beveik pasiekę. Ir jeigu ru
sai tapo atmušti, tai ačiū tik 
francuzams, kurie prisiuntė 
1,000 savo oficierių, kelioli
ka generolų, galybę ginklų, 
orlaivių, tankų, ir visą ka
rės vedimą paėmė į savo 
rankas, taip kad faktiškai 
dabar su rušais kariauja ne 
lenkai, bet francuzai. Jeigu 
ne francuzų spėkos, Varšu
va senai jau butų paimta ir 
visa Pilsudskio armija butų 
į ožio ragą suvaryta.

Praėjusį ketvergą rusai 
buvo priversti jau pasitrau
kti iš Brest-Litovsko tvirto
vės ir daugelio mežesnių 
miestų.

Tečiaus vėliausios žinios 
iš Paryžiaus sako, kad rau
donoji armija susitvarkė, 
gavo didelių sustiprinimų ir 
atsigrįžus pradėjo smarkiai 
mušti lenkus visu frontu at
gal.

Sąjungininkų lakūnai, 
kurie tarnauja lenkams, 
praneša, kad sovietų spėkos 
sujungė visą savo frontą, Įs
teigė susisiekimą su savo 
papėdėmis (bazėmis) ir 
gauna traukiniais daug 
amunicijos, armotų ir karei
vių.

Karės dalykų žinovai Pa
ryžiuje esą tos nuomonės, 
kad greitas bolševikų pasi
traukimas nuo Varšuvos 
esąs tiktai gudrus maniev- 
ras, kuriuo jie norį išvesti 
lenkus iš stipriai fortifikuo- 
tų pozicijų į atvirą lauką ir 
tenai bandys per juos prasi
laužti ir paimti Lenkijos 
sostinę be mūšio.

BELGAI SULAIKĖ 800
ARKLIŲ LENKAMS.
Paryžius.— Iš Bruselio A > • - •

pranešama, kad Belgijos pa- Amerikos šnipai 
’sienyje geležinkelio darbi
ninkai sulaikė traukinį, ku
riuo siunčiama iš Francijos. 
^00 arklių Lenkijon. Nors 
lenkai buvo užtikrinę, kad 
tie arkliai bus vartojami 
žemdirbystei, bet tas nieko 
negelbėjo.
LENKAMS LABAI REI

KALINGI GINKLAI.
f

Lenkai plyšta piktumu, 
kad Dancigo miesto valdžia 
pareikalavo, idant "lais
vam" Dancigo kraštui butų 
leista užimti neutralę pozi-

• • NAS RUOŠIASI.
, Stokholmas. — Baltijos 
pakraščio tvirtovėse, o ypač 
finų uostuose, dabar labai 
neramu, nes žinios iš tikrų 
šaltinių sako, kad Baltijos 
jūrėse pradėjo veikti rusų 
laivynas. Sakoma, kad šitas 
laivynas, kuris paskutinė
mis sąvaitėmisxbuvo pertai
somas, neužilgo išplauksiąs 
i jūres atakuoti lenkų uos
tą Danzigą. Laivyno vadu 
esąs buvusis vieno caro 
drednotų kapitonas, žmo
gus nepaprasto gabumo. 
Laivyno dalįs esančios pa
vyzdingai perorganizuotos 
ir jose įvesta stipri discipli
na.
LENKŲ ARISTOKRATI
JA TURI BŪT SUTRIUŠ

KINTA, SAKO RUSAI.
Londonas. —Belielė Mas

kvos telegrama, išsiųsta ki
toms rusų stotims ir nugir
sta Rusijos pasieniuose, 
praneša, kad derybos su 
lenkais Minske eina labai 
lėtai. Toliaus Maskva šitoj 
telegramoj prisipažįsta, 
kad sovietų kariumenės pir- 
myneiga prie Varšuvos liko 

pa-;kų aristokratijai turi būt ii 
pluoštą^TkaitliniuJbus da užduotas galingas 

kurios smulkiai parodo kiek smūgis, nes kitaip visi karės 
vaisiai nueitų niekais.

LENKAMS ĄEVALIA 
VERŽTIS RUSIJON.
Amerika, Anglija, Fran- 

Įcuzija ir Italija nutarė, kad 
išvarius rusus iš Lenkijos, 
lenkų kariumenė turi susto
ti savo rubežiaus pusėj. Jo
kiu budu sąjungininkai ne 
leisią lenkams briaustis Ru
sijon iš naujo.
POTVINIS UŽLIEJO TO 

, LEDO MIESTĄ.
Toledo, Ohio. — Pereitą 

nedėldienį čia užėjo tokia 
audra ir lietus, kad į kelias 
valandas užliejo visą mies
tą, vanduo išardė gatves, 
pripildė skiepus ir suparali- 
zavo visą komunikaciją. 
Nuostoliai apskaitomi į $5,- 
000,000.

Wilbuston, Okla. — Pe- 
reitoj subatoj čia įvyko vie
no į kasykloj ekspliozija ii 
žemė užbėrė 10 mainerių. 
Pakol juos atkasta, visi bu
vo jau užtroškę.

Francuzija išvijo Angli- 
ėikaiaL viduti- jos darbininku Veikiančios 

cigo kraštas yra neutralis ir išvysiu, iš tėvynės, bet nuei- cuzu valdžia ir Wranffelio iUrnėne^ Iv0 tenai nuvV^ pasitarti su
Į rusų-lenku karę visai ne-siu Varšuvon ir tenai Įvy- "valdžią” dabar pripažinti ‘ Oro-anizaciiose dalyvavi- francuzų socialistais ir dar- 
sikiSa, o kaipo neutralė vals-k-nsiu tvarką.” si. ■ 50 auksinų. bininkų atstovais.

lį Karlsruhe mieste, atsisa-|eiją rusų-lenkų karėje. Lan
kydami juos gabenti, gele
žinkeliu. Tuo pačiu laiku 4,- 
000 uosto darbininkų Ant- 
verpe metė krovę laivus, 
kuomet jie patyrė, kad 
skryniose, ant kurių buvo 
parašyta "pianai" ir "valgo
mieji daiktai,” buvo sukrau
tos bombos ir kitokia amu
nicija.

Taip pat padarė Francu- 
zijoj Brsto, Havre’o ir Bor- 
deuax uostų darbininkai.

Šitaip dalykams stovint, 
jeigu sąjungininkai ir aps
kelbtų karę prieš Sovietų 
Rusiją, jie vargiai galėtų ją 
vesti, nes nemažiau kaip 25,- 
000.000 organizuotų darbi
ninkų Europoj būtinai rei
kalauja taikos.

DANCIGAS NEPRALEI
DŽIA GINKLŲ PALIO

KAMS.
Vokiečių darbininkai Dan 

cige užėmė uostą ir nelei
džia iškrauti ginklų Lenki
jai. Uosto- komendantas taip 
gi atsisakė duoti lynų Fran
cuzų laivams prie krašto 
prisirišti.

Dancige yra Tautų Lygos 
atstovas anglas Tower. Jis 
jau pereitą sąvaitę pasakė, 
kad jis neleis daugiau iš lai
vų ginklų, nes bijosi žmonių 
sukilimo. Ir dabar jis sakosi 
neįeisiąs, jeigu nebus prisių
sta bent 20,000-kareivių.

Francuzų valdžia piksta 
ir sako, kad Anglijos valdi
ninkas • elgiasi priešingai 
Versaliaus sutarčiai, kuri 
nurodo, jog' Lenkija gali 
naudotis Dancigo uostu be 
jokių suvaržymų. Kas dėl 
kariumenės, tai francuzų 
valdžia sako, kad daugiau
sia ką galima tenai nusiųsti, 
tai 5,000, nes 2,000 francuzų 
kareiviu tenai jau yra.

Dancigo miesto taryba

Rusijoje.

Anglijoj netoli 
revoliucija.

Palmeris "deportavo” 
nistus.”

Paryžius. — Žinių agen
tūra "Universal Service” 
patyrė čia iš diplomatiškų 
šaltinių, kad Suvienytų Val
stijų justicijos ministeris 
Palmer yra slaptos tarptau
tinės šnipų organizacijos 
galva.

Nežiūrint Washingtono 
valdžios tvirtinimų, kad 
Europos reikalus ji visai ne
sikiša, visa armija Ameri
kos šnipų darbuojasi tenai 
jau nuo pat karės pabaigos 
ir renka žinias, kuriomis 
pasiremdama ji mano tuo
jaus pradėti prieš Maskvos 
valdžią visa-svietinę pfopa- 
‘gandą.

Keliolika gudriausių Pal- 
merio šnipų Įsigavo Rusijon 
su pagalba klastuotų doku
mentų, kurie buvo išduoti 

* *1 1 • I l
vadų. Šita gauja, sakoma, 
turėjusi galybę ’ pinigų- su 
savim.

Paskui da keturi šnipai 
y buvo "deportuoti" Rusijon 

tuo naciu laivu, kuriuo bu
vo ištremta Emma Gold- 
man ir kiti radikalai. Visi 
keturi jie buvo užrašyti kai
po "nepageidaujami komu
nistai.” Tenai jie prisiplakė 
prieš sovietų valdžios ir iš
dirbo sau pasitikėjimo kai
po tikri "revoliucionieriai." 

Per metus su viršum tie 
slapti agentai siuntė Ame
rikon visokias informacijas, 
aprašydami komunistų dar
buotę Maskvoje, Petrogra
de, Novgorode, . Vilniuje, 
Kijeve ir kituose didesniuo
se miestuose.

Jie susiuostė tenai su Ru
sijos juodašimčiais ir Įkūrė 
slaptą organizaciją su so
vietais kovoti. Sėdyba tos 
organizacijos esanti Sevas
topolyje. kur generolas 
Wrangelis turi Įsitaisęs sa
vo papėdę karei su bolševi
kais.

Šito slaptosios diplomati
jos suokalbio tikslu esą kur- 
stvti visur pasipriešinimą 
Maskvos valdžiai, o tinka
mai* progai atėjus, visą šitą 
opoziciją sujungti Į vieną : 
veikimą ir tuo budu mano
ma nuversti sovietų valdžią.

Sakoma, kad šitai kontr-

kai patįs išsikrautų ginklus 
iš francuzų laivų, bet tuo
met butų apskelbtas genera- 
lis streikas, savo kareivių 
lenkams nevalia siųsti Į 
Dancigą.

Ginklai lenkams tuo tar
pu esą labai reikalingi ir jei
gu jie jų tuojaus negaus, tai 
kažin kuo gali pasibaigti 
karė.
IŠBRAUKĖ 7,000 DARBI- neva Amerikos komunistų 

NINKU. KĄM KROVĖ
LENKAMS GINKLUS.

Amerikos I. W. W. unija 
išbraukė visą savo skyrių 
Philadelphijoj, nes to sky
riaus nariai dirbo prie kro
vimo 300,000 šrapnelių ant 
laivo, kuris butų vežęs jas 
Lenkijon. Prie Philadelphi- 
jos IWW. unijos prigulėjo 
7,000 narių.

LENKUS VADOVAUJA 
FRANCUZŲ GENERO

LAS,
Lenkų misija Paryžiuje 

prisipažino laikraščių ko
respondentams, kad pasta
ruoju laiku Lenkijos kariu
menė buvo perorganizuota 
sulyg francuzų generolo 
Weygando nurodymų ir jo 
dabar vadovaujama.

Tai yra pirmutinis prisi
pažinimas, kad lenkų karę 
prieš rusus veda francuzų 
generolas.

ORGANIZUOJA LENKŲ 
ARMIJA PRIEŠ PILSUD

SKĮ.
Iš Varšuvos pranešama, 

kad lenkų ’endekų” (tauti
nių demokratų) vadas R. 
Dmovskis pradėjo organi
zuoti Poznaniuję armiją 
prieš dabartinę Lenkijos 
valdžią. Jo tikslas esąs nu
versti Pilsudskį. Sakyda
mas prakalbą, Dmovskis pa- revoliucijai net ir laikas "esą

■

dabar Lietuvos miestuose 
darbininkai gauna algos, ir 
kiek lėšuoja žmogui pragy
venimas į mėnesį. Štai gyve
nimo reikmenų kainos:

•Duonos svarui dabar mo-; 
karna 1 auksinas ir 60 skati-|

Mėsos svarui, 7 auksinai. 
Riebalų svarui, 18 auks.
Kruopų svarui. 4 auks. 
Sviesto svarui, 18 auks.
Pieno kvortai. 2 auks. 
Cukraus svarui, 16 auks.
Butas i mėnesį pavieniam 

žmogui atsieina 100 auksi- 
nV- . • iBaltinių skalbimas ir lo- 
jymas į mėnesį atsieina Jo 
auksinai.

Muilas, pirtis ir kiti pana
šus dalykai. 30 auksinų i 
mėnesi. . .

Rūbai, viršutiniai ir apa
tiniai, jų siuvimas. 
ir taisymas. ’
mėnesį.

Avalynės 
naujinimas. 
mėnesį. ,

Vidutiniai pietus, 9 auks. 
Laikraščiai, knygos ir ki-

Pieno kvortai. 2 auks.^

Butas i mėnesi pavieniam

I

180 auksinų į
f

taisymas ir 
90 auksinų į

uancigo miesto caryua mas praKaioą, umovsKis pa- revoliucijai net ir laikas esą ti knlturo* reikalai, viauu- jw
nutarė paskelbti, kad Dan- sakė: ”Aš ne vien tik priešą iau nustatytas. Dėlto fran-'niškai skaitant. 100 auksinų Tarybos atstovus, kurie bu-
•__i___ _________ ___ i__________________ x ___ : * __ insnai nuvelta nusitarti su

DARBININKAI RUOŠIA
SI GRIAUTI VALDŽIA.

Buržuazija su valdininkais 
daro slaptus pienus apsigy

nimui.
Londonas. — Anglija 

šiandien ruošiasi prie revo
liucijos. Valdžia yra įsitiki
nus, kad revoliucija įvyks 
rugsėjo mėnesyje, kuomet 
angliakasiai ketina apskelb
ti visuotiną streiką.

Angliakasiai išstatė to
kius reikalavimus, kuriuos 
išpyldyt, reikštų pavesti ka
syklas darbininkų kontro- 
ei, o ant to geruoju nesu
tiks nei kapitalistai, nei jų 
valdžia. Toliaus, angliaka
siai, kuriuos palaiko ir kitų 
šakų darbininkai, nori iš
bandyti savo spėkas su val
džia. Kitaip sakant, Angli
jos proletariatas yra pasi
ryžęs sudaryti didelį pra- 
nonės ir politikos krizį ir 
su pagalba streikų ir visuo
tinų rinkimų paimti savo 
kontrolėn valdžią. Sudary
toji Veikiančioji Taryba 
(Čouncil of Action) yra pir
mutinis darbininkų žings- 
lis turėti jau gatavą savo 
organizaciją, kuri tuoj ga- 
ėtų užimti valdžios vietą. 
Kol kas šita Taryba varo 
tiktai propagandą ir ren
giasi prie darbo.

Bostono "Transcripto” 
korespondentas sakosi ga
vęs iš tikrų šaltinių infor
macijų, kad pastaruoju lai
ku angliakasiai pradėjo jau 
Ir ginklų į kasyklų centrus 
gabentis.

Tas stato Anglijos pra- 
nonę į labai opų padėjimą, 
ies kuomet angliakasiai 
ginkluojasi ir rengiasi imti 
kasyklas į savo rankas, iš 
kitos vėl pusės yra susida- 
’ius iš buržuazijos ir buvu
sių oficierių stipri slapta 
organizacija, kuri taipgi 
ginkluojasi ir rengiasi stoti 
iž valdžią, kuomet tai prisi
us riestai.

Šita organizacija yra ži
noma kaipo "Apsaugos Ta- 
•yba" (Council of Defenceb 

Ji išaugo iš buržuazijos or
ganizacijos, kuri buvo susi; 
larius geležinkelių streikui 
'aužyt pereitais metais.

Taigi Anglijoj šiandien 
rengiasi į kovą dvi galingos 
spėkos: iš vienos pusės ga- 
’inga darbininkų organiza-

ZECERIS
mokantis nors kiek a’oelną spau
stuvėje darbą, .arba statyt ant 
"Linotype,”- lai atsišaukia į 
' Keleivio'* spaustuvę.

Gali atsisaukt ir norintis mo
kintis, bet turi būt apsipažinęs

uja, iš kitos — stipri bu r- pu lietuvių kalbos gramatika, 
žuazijos klesa. J "Keleivio Administ.
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D APŽVALGA D
GEN. ŽUKAUSKAS PA

BĖGO PAS LENKUS.
Lietuvos "Paštininkų Bal

so’’ Nr. 7 skaitom šitokį da
lyką :

”Seimaš veikia, bet ar žino 
visuomenė, k is darosi už jo j>e- 
čiu ? Ji tiktai gali sužinoti kart 
kartėmis iš ^Lietuvos;’ kad v ie
nas ’neprikkuisomybės gynė
jas’, kurio rankose buvo visa 
Lietuvos ginkluota jėga, ko
kiais tai tikslais atsidūrė prie
šų užimtame Vilniuje.

"Vis omenė skaito Lietu
vos’ 32-ram numeryje, kad jis 
da nevadovavo lenkų divizija. 
Kas tai vra ?”
Kas tas "nepriklausomy

bės gynėjas" per vienas, čia 
da nepasakyta, tik aišku, 
kad jis turėjo būt kariume- 
nės vadas, jeigu oficialis 
Lietuvos valdžios laikraštis 
sako, kad jo rankose buvo 
"Visa 
jėga."

Bet 
ninku"

pradžių suprasti, kur ir 
kaip tie pinigai dingsta. 

. Tarptautinė pašto unija, 
prie kurios priklauso apie 
100 šalių, visur laikosi tos 
taisyklės, kad nepristatyti 
laiškai turi but grąžinami 
siuntėjui atgal, jeigu yra 
paduotas jo antrašas. Iš 
Lietuvos gi laiškai visai ne
grįžta. bet ir adresatams jie 
tenai nepristatomi.

Dabar iš Lietuvos laik
raščių mes matome, kad 
tuos laiškus vagia Lietuvos 
paštininkai. "Darbas” 46- 
tam numeryje rašo:

"Dažnai tenka, ypač provin
cijoj. matyti sodietį, beklau- 
siantį pašto tarnautoju: 'Kur 
galėjo dingti man sįusti 2. 5, 
10 ir daugiau dolerių ir laiš
kas?... Jau. sako, antrą laišką 
rašo, kad išsiuntę dolerius, bet 
jų negaunu.’

"Amerikiečiai, nors ir nedi
deles sumas dolerių siunčia pa
prastuose laiškuose, ’oet vis dėl 
to tie laiškai kur tai dingsta, ir 
nepaslaptis, kad paštų žinybos 

• tarnautojų būna tuo įtariami.
'Taip. rav.. Kauno pašte jau 

trečią sykį 'netyčiomis' paaiš
kėjo dolerių ir laiškų žuvimas. 
Paskutinį sykį išeinamojo) vie
toj irgi rasta atplėštų laiškų, 
bet kaltininko administracija 
vis nesuseka. Vieną syki 'neva' 
susekė ’pėdas’ ir kaltina sargus 

I tą padarius. Laikinai pašalina 
iš tarnybos, bet tikrų kaltinin
kų vis nesuranda.

"Tokie pat atsitikimai kai 
kuriose vietose ir provincijo
se pasikartojo, bet su 'mažu' 
skirtumu. Taip. pav.. Rasei
niuose buvo susektas laiškane- 
šis, kuris matydamas, kad tek* 
atsidurti kalėjime, nusišovė. 

‘Panevėžy laikoma kalėjime net 
keletas asmenų įtariamų irgi 
dėl panašių darbų.”
Kauno "Darbas" kaitina 

užtai valdžią. Sako:
"Kas verčia jieškoti laiškuo

se dolerių, kas verčia imti ky
šius, kas verčia daugelį j ieškot 
pašalinio darbo, tuo pat silpni
nant savo tiesioginių pareigų 
ėjimą?!

"Atsakymas aiškus — mate
rialinis l>ei ekonominis skur
das!

"Valdžia tai matė ir skaitė 
ne syki laikraščiuose, bet nepa- 
jiegė atkreipti akių, nes po
nams biurokratams ir adminis
tratoriams kitų reikalai ne
svarbus.

"Prie esančios brangenybės 
doriausis. sąžiningiausis pašti
ninkas, dirbdamas, ypač pro
vincijoj nuo 8 vai. ryto ligi 10 
vai. vakaro be jokio poilsio, su 
šeimyna iš 3—4 asmenų, ar gal 
išgyvent, ypač žemesnieji, už 
250—350 auksinu?! Iš 109 vei
kiančių pašto Įstagų. mažiau
siai 70 Įstaigų esama bent po 2 
—3 tarnautojus: Įgaliotinio, 
sargo arba laiškanešio arba vi
sų trijų. Visose įstaigose dar
bas vienodas, be pertraukos.

"Valdininkas ' su šeimyna, 
400—600 auks. į 

mėnesi, negali net r.ė išmisti, o 
apie Įsitaisymą rūbų ir kitų da
lykų negali but nė kalbos!” 
Vadinasi, 

negavome jokių "žinių [ Lietuvos paštininkus

Lietuvos ginkluota

iš "Vienybės Lietuv- 
mes sužinome, kad 

tas "didvyris" buvo genero
las Žukauskas. Trisdešim
tam savo numeryje BrooR- 
Ivno tautininkų organas ra
šo:

”Rusų laikraščiai Amerikoje 
paskelbė žinutę, buk Lietuvos 
armijoje tarnavęs ir taip skais- 

' čiai atsižymėjęs karėse prie
šais bolševikus, vokiečius ir len 
kus, senutis gen. Žukauskas, 
su sykiu perėjęs lenkų tarny
bon. Perėjimas tasai įvykęs ly
giai tuo patim laiku, kuomet 
bolševikai pradėjo lenkus sėk
mingai namo vary ti.”
Tai ve, kaip ponai Žukau

skai "gina” Lietuvos nepri-l 
klausomybę! Jie bėga len
kams į pagalbą, kad iš Lie
tuvos jų neišvarytų!

Apie gen. Žukausko par
sidavimą lenkams senai jau 
buvo kalbama. Kuomet len
kų gaujos užplūdo Lietuvą. 
Žukauskas buvo jau Lietu
vos kariumenės vadu, bet 
nei vienoj vietoj jiems nepa
sipriešino. Žmonės atvirai j 
pradėjo kalbėti, kad Žukau
skas yra lenkų bernas. Jis 
net ir lenkų kalbą savo kan
celiarijoj vartojo. Skanda
las apie Žukausko parsida
vimą pasidarė toks garsus, 
kad jis buvo priverstas pa
sitraukt. Bet klerikalai vėl 
pastatė jį Liet, karium. va
du, o Amer. kunigų vado
vaujami vyčiai nutarė net 
aukso kardą tam "karžy
giui" nupirkti. Tečiaus ne
praėjo metai laiko, o tas 
"karžygis” ir vėl atsidūrė 
Lietuvos priešų abaze. 

• "Paštininkų Balsas” sta
to Lietuvos valdžiai šitokį 
klausimą ■

”Kur garsioji 'žvalgyba?’ Ji 
moka tvarkyti 'darbininkų 
klausimą.’ bet kodėl ji nesuga-Į 
vo perėjusį ’į lenkų pusę’ 'žy
mų žmogų’... Kodėl jo vardas 
nepaskelbtas Lietuvoje?” 
Iš to matyt, kad šitas 

skandalas nuo Lietuvos | gaudamas 
žmonių yra slepiamas. Ame 
rikiečiams irgi nieko apie 
tai nepranešta. Iš Lietuvos .
Atstovybės Washingtone Vadinasi, badas verčia 
mes negavome jokių žinių Lietuvos paštininkus vogti 
apie pono Žukausko "eks-1 amerikiečių laiškus su dole- 
kursiją" pas Pilsudskio le
gionierius!

Kodėl tokie svarbus daly
kai slepiami nuo visuome
nės?

KODĖL PRAPUOLA 
SIUNČIAMI L___L __ 

PINIGAI?
Šiandien turbut jau nėra 

Amerikoje nei vieno lietu
vio, kuris nebūtų siuntęs Į kodėl mus rankos nesiekia pla- 
Lietuvon pinigų saviškiam. 
Bet dabar ateina iš Lietu
vos daug laišų, kur žmonės 
skundžiasi, kad siųstų jiems 
pinigų jie- negauną.

Mes, amerikiečiai, pri- 
iiratę prie kultūringos ša- 
ies tvarkos, negalėjome iš

riais.

"DIEVO GALYBĖ.”
Kunigų "Draugas” aiški

na vienam savo skaitytojui, 
kad žmogaus protas nieka- 

LIETUVON ldos ne?aHs sužinoti Dievo
1 galybę. Girdi:

”Musų nekantrumas klausia, 
kodėl mus protas ne viską iš
mano. Lygiai galėtume klausti,

čiau sieksnio, kodėl mus kojos 
neatkelia nei penkių purų kvie
čių? Visi tie klausimai sueina i 
vieną: kodėl žmogus taip ma
žas? Atsakymas jam yra: Te- 
užtenka tau to, kąturi, nes ir
tą ne pats sau pasidarei ką tu-j 
ri. Ne pats surėmei savo kojas, nas.

KELEIVIS
ne Į-ats p įkabinai rankas prie nešino, kad streiku metu ne
savo liemens, ne pats įsistatė! galj but nei katalikų, nei ki-Į 
sau akis į veidą, ne pats pasi-į tokių, o yra tik darbininkai, 
darei savo protą. Džiaukis ką-kuriuos riša vienas bendras, 
gavai ir mokėk sunaudoti ge- reikalas — kova su kapita-1 
rai • i- - -

”Juk gana žmogui, kad jo 
protas išgalėjo surasti geležį 
kalnuose ir iš jos pasidaryti 
tiltų per upes, ir mašinų dir
bančių darbą už mus. Per jurą 
tiltas nepertenka, bet laivas 
pertenka. Jį protas padarė, 
šiandien didžia usis paukštis 
yra žmogus, nes išlekia augš- 
čiau už erelius ir daugiau pane
ša lėkdamas. Didžiausia, grei
čiausia ir galingiausia žuvis 
yra žmogus, nes dideliais lai
vais paneria po vandeniu ir 
{Jaukia i o viršum.”

Kunigų misijonierius Ka- 
,pucinas, kuri jie buvo parsi
traukė anais metais Ameri
kon. skelbdavo, kad ir maši
nų žmogui nereikia. Jis sa
kydavo, kad žmogus turi 
gyventi taip, kaip Dievas jį 
sutvėrė. Reikia pasakyti, 
kad Kapucinas taip ir gyve
no: jis neprausė veido, ne
skilto barzdos, nepiaustė na 
gu ir tankiai ėjo basas. 
Nors jis labai keikė tą teori
ją. kuri sako, kad žmogus 
išsivystė iš beždžionės, bet 
savo "mokslu” ir gyvenimu 
jis visai nedaug nuo bež
džionės skyrėsi.

Kunigų "profesorius" 
Bučvs nuo Kapucino trupu
tį jau skiriasi. Jis jau pripa-I 
žįsta, kad žmogui reikalin
ga geležis ir mašinos. Jis ži
no. kad be mašinų, kurios 
varo traukinius ir laivus, jis 
nebūtų galėjęs ir Amerikon 
atvažiuoti. Be mašinų jis 
negalėtų ir savo "Draugą" 
atspausdinti. Bet to, kas 
yra. tegul jau ir užtenka, 
sako kun. Bučys, nes Dievo 
galybės žmogaus protas vis- 
tiek nesužinos.

Mokslas šitokią nuomonę 
atmeta. Tikras mokslas sa
ko: tyrinėk viską, tyrinėk 
net ir Dievo galybę, jeigu 
toks daiktas yra.

Ir tyrinėdamas žmogus _____ , _______
daug ką patyrė. Nelabai se-<valdžios organas reikalauja, 
nai da žmonės tikėjo, kad kad laukų darbininkams bu- 
juodas jautis su balta žvaigjtu 
ždute tarp ragų yra Dievo | idant neišbirėtų 
Įsikūnijimas ir meldėsi i 
prieš jį; šiandien d iš to "kurie duoną perka, 
jaučio odos mes siuvame i yra mieščiomims, buržuazi- 
batus. Jai.

Buvo laikas, kuomet žmo-į kaiD tuomet bus su 
r.ės garbino perkūną. Apie | laukų; darbininkais. Ar jie 
perkūną kunigai irgi šaky- į kitokie žmonės? .Ar jiems, 
davo, kad tai esanti tokia * gyvenimo pagerinimas ne- 
Dievo galybė, kurios žmo-.reikalingas? Jeigu jų dar
gaus protas niekados nesu-įbąs toks svarbus^kad bėjo 
pras. O tečiaus mokslas, ty- ‘ ’’ x ”**’ 
rinėdamas. netik suprato 
ją, bet ir pažabojo, šiandien 
šita "Dievo galybė”, kurią _ ,
mokslas pavadino "Elekt- vers, ūkininką pakelti mo 
ra,” pakinkyta prie mašinų ’ 
atlieka 
darbą.

žemės drebėjimas, saulės 
užtemimas, vėjas, lietus, ir 
daug kitokių dalykų, ku
riuos kunigai nesenai da 
aiškino "nesuprantama 
žmogaus protui Dievo galy
be,” šiandien jau tiek yra 
suprantami, kad galima nu
sakyti net ir kada jie Įvyks.

Taigi "Dievo galybė” yra 
nesuprantama tiktai Kapu
cinui ir "profesoriams”^ iš 
šv. Kazimiero seserų "uni
versiteto.”

mums naudingą
t

NORI SKALDYT DARBI
NINKUS.

Klerikalų "Darbininkas" 
(Nr. 91) agituoja, kad strei 
ko metu darbininkai ne
steigtų bendrų fondų. Sako: 

"Būtinai privalome varytis 
prie to, kad streikų metu bend
rų komitetų streikieriams šelp
ti nebūtų. Tegu katalikai rū
pinsis savaisiais, o laisvieji sa
vaisiais. Tegu ir aukas renka 

z ir kontroliuoja savieji.”
Kas supranta klesų kovą, 

jįąs tuojaus. pasakys, kad 
I streiko klausimu "Darbi
ninkas” yra "negramot- 

” škaplerninkų organas

”9. Kun. D-ias Tu...ošaitis -j 
moksleiviams. •

”10. Kun. F. B. Serafinas šv. 
Kazimiere seserims."

. ,. _ , . , .: . Tečiąus prieš šitą begė-
hstų klesa. Dalyti darbmin- diską plėšrumą žmonės pra- 
k’HO on'i’iY LolIVJ i ii • ' . . k* * •r ■ . . - .. -—i jau protestuoti, iri

kas-ne. tai butųjįk "Garsas” sako:

FILOZOFIJA.
I)R. A. J. KARALIUS.

kus sulyg to, kas kalba pote- jecĮa 
rius. o'i ' '
skaldymas jų spėkų, šito 
gali norėti tiktai kapitalistų 
agentai.

.STREIKŲ KLAUSIMAS 
LIETUVOJE.

Lietuvos valdžios organas 
"Lietuva" 11 liepos numery
je rašo apie streikų laisvę 
Lietuvoje. Priimta Steigia
mojo Seimo laikinoji konsti
tucija pripažįsta darbinin
kams laisve streikuoti, sa
ko "Lietuva", bet kol kas 
pasilieka galioje seni įstaty
mai, kurie streikuoti drau
džia. 0 įstatymo nesilaikyti, 
anot "Lietuvos", negalima. 
Vadinasi, streikai turi būti 
draudžiami.

Bet "Lietuva” ir beto yra 
priešinga streikų laisvei. Ji 
sako:

”Dar butų galima kalbėti 
apie streiko galimybę kur nors 
miestuose, pabrikuose. kur nuo 
greitespio ar vėlesnio kurios 
mašinos padirbimo bendri rei
kalai gal ir ne tiek nukentėtų. 
Tečiaus to negalima pasakyti 
apie laukų darbininkų streiką. 
Jei. pavyzdžiui, rugiapiutėj 
lauko darbininkai sustreikuo
tų. rugiai išbirėtų — tai reikš
tų tiktai patiems virvę ant ka
klo nerti. Jei rugiai išbirėtų. 
jei neturėtume duonos — jos 
iš kitur mums niekas nepar
vežtų. ir mums tektų tiktai 
juodas pasninkas... O kad iš 
tos priežasties pirmoj eilėje 
turėtų nukentėti tieji, kurie 
duoną perka, apie tai dviejų 
nuomonių būti negali. Tatai 
laukų darbininkų streikas lau
kų darbymetės metu jokiu bu
du negalimas, nes tai turėtų 
aiškių prie.švalstybingumo po
žymių. Taip tatai turėtų ’out 
suprantama ir 'nesuprantan
tiems’ aiškinama."

Kaip matote, Lietuvos

PRIKASO K RATINĖ GA
DYNĖ

liniu skaitė orą, iš kurio at
sirado viskas, visi daiktai. 
Vienok jis užsimena apie iš
mintį, kuri nustatanti kelią 
visokiems išsivystymams. 
Jis pripažino dūšią gyvū
nams ir žmonėms. -Pripažin
damas kokią tai neaiškią iš
mintį arba valią, kuri yra 
lyg kokis tvarkytojas visų 
daiktų, jis įstoja į naujas 
vėžes, atsitraukia nuo gry
no materializmo. Bet jis ne
atskiria dvasios nuo me
džiagos, neturi supratimo 
apie Dievybę. Jo dievybė ar
ba daiktų tvarkytojas yra 
medžiaginė esybė,, turinti 
daugiau išminties.

šiain nieko naujo jo filo
sofijoj. •

Anaxagoras!
Gyveno penktame šimt

metyje prieš. Kristų, turėjo 
daug įtekmės ir pasekėjų. 
Jis priklauso taip vadina
miems mechanistams filoso
fijoj, tai yra tiems, kurie 
skelbė, kad visata atsirado 
ne iš vieno daikto, ne iš vie
no šaltinio, betkad pasaulis 

’ i yra pasekmė susijungimo 
i daugybės elementų. Iš ųra- 
i ažių, jis skelbė, buvo tiktai 
mišinys įvairių elementų 

j ichaos), labai mažų, kurie 
j paskui jungėsi, kibo prie 
į viens kito ir tuo budu susi- 
| tvėrė visi daiktai. Tas ma
mutėlės be galo daleles jis 
į vadino homeomeriae, t. y. 
Įtokis daiktas, kurio dalis 
lyra panaši visam daiktui, 
i Kokiu budu iš tų be galo • 
mažutėlių dalelių pasidarė 

j visas pasaulis? Su pagelba 
I judėjimo, atsako mūsų gal
vočius. bet tasai judėjimas 
yra darbas išminties ir pro- 

bene '-rm.: nėra dievą'arta žmoniu'darl!0t^?iktai ilsisi ramybėje;
istorijoj kunygy- bo vaisiu* Jis vis,J0raeį bu.! judėjimas padaro suirute ir 

' ” ' vn ir visuomet bu s ’’ K uv ldaleles Jungiasi, pasidaro! snlvcr nJUlitn naJud.*ktai ir tvarka; bet judė
jimas nėra medžiagos ypa
tybė. bet darbas nemateria- 

i lės esybės — proto. Tuo bu
klu filosofijoj įvedama dua

lizmas: medžiaga ir protas. 
~ L S—L___ > yra punktas,

apie kurį eina kova iki šios 
dienos. '
Sulyg Anaksagaro, niekas 

negema ir nemiršta; dąik** 
tai tik permaino formą, bet 
nenustoja egzistuoti. Jūrės 
laikui bėgant užima vietą 
kalnų. Jis tikėjo kad ir ant 
kitų planetų yra žmonės.

(Bus Toliau.)
—1 ■ *

JONIEČIŲ 
MOKYKLA.

"Toksai būdas aukų rinkimo, 
kada kas mėnuo Į kolouiją atsi
lanko v is naujas rinkėjas —tu
ri daug ir blogų pusių.

"1. Tankus svečių atsilanky
mas i kolonijas — nebedaro Įs
pūdžio, nebesutraukia ir nebe
užgriebia minių. Renkasi nedi
delis skaičius, ir vis beveik tų 
pačių žmonių. Pabėgusios mi
nios nebetenka ryšio su tauta.

”2. Per daug dažnas aukų! Sįg ugnimi ir kila augštyn. 
rinkimas susmulkina pati švenhg Oro pasidarė žemė, l.„-2 
tąjį darbą Tėvynės rėmimo, išdavė garus; garai i£_2_l_Z 
Duodama labai mažos aukos,! nemina n<rni- 
imama žiūrėti į tautos reika
lus. kaipo į mažos svarbos da
lyką.

”3. Ima rodytis net ir suer
zinimų. ir rugojimų, kad gir
di, per tankiai, per daug.

”4. To viso pasekmės yra tai, 
kad didelis darbas virsta mažu 
ir kad rezultate pinigų ne kas 
žin kiek surenkama. Kun. Lau
kaitis ir kun. Petraitis buvo 
laimingesni: surinko desėtkais 
tūkstančių. Mokėjo, ir dalykas 
buvo begalo svarbus. Kitiems 
rinkėjams užteko jau vos kelių 
.tūkstančių, c kai kuriems ir 
kelių šimtelių.”
Ištiesų, niekas nėra tiek 

pinigų iš musų biednų žmo
nių išvilioję, kiek klerikalai. 
Ir kur jie tuos pinigus deda, 
niekas nežino!

Anaksimenas.
Abejotinas Anaksimand- 

Į ro draugas ir mokinys, vie- 
■ nok savo teorijose jis buvo 
artesnis Taliui. Sulyg Ana- 

. ksimeno oras yra šaltinis vi- 
i su daiktų ir apsireiškimų, ir 
pagamina debesis, vandenį, 

■žemę. Suskistėjant oras vir-

, kuri 
; garai išsiske

čia, pagamina ugnį; iš ug
nies paskui susitveria žvai
gždės. Jei oras da labiau su
tirštėja, tai iš jo pasidaro 
net uolos. Oras yra šaltinis 
gyvybės,' visų esybių, žmo-1 
nių dūšių, net pačių dievų. 
Šiluma, šaltis, ir tt., tdi tik 
oro ypatybės. Plutarchas 
sako, kad Anaksimęnas 
skelbė, jog musų dūšia yra< 
oras, ir kaipo tokia mus val
do. Čia jau yra nauja teori
ja filosofijoj — būtent, kad 
dūšia arba siela mus valdoj 
vienok nelengva prirodyti, 
kad Anaksimenas taip mo
kino. Plutarchas šiame da
lyke yra autoritetas. Cice
ronas panašiai sako. ("Oras 
apsupa ir valdo visa pasau
lį.")

Heraklitas.
Heraklitas neužsiganėdi

no jieškojimu šaltinio vi
siems daiktams, bet stengė- 

. si surasti išsivystymo budus 
'arba Įstatus — kokiu budu 

L-, visi daiktai atsirado iš vie- 
i no pirmutinio dalyko arba 

’’ principo. Tasai pirmutinis 
; principas, sulyg jo, yra ug
nis. Jisai skelbė: "Pasaulis

KUNIGAS VIRTO SO
CIALDEMOKRATU.

"Lietuvos Ūkininko” Nr.
25 skaitom šitokią žinią:

”Kun. Pr. Vilūnas. Žemaičių 
vysk u o ištremt*- Kre-,
tingos vienuolynan, nevažiavo,' 
bet išsivilkęs .jupas. dirba da
bar ’Socia'derr.'.krato' redakci
joje. Žvmime šį 
Lietuvos i _ f. .— miMus. -jis visuuurci, uu-ij i ■»- • • * * -r
stės pametimą dei Idealinių Va ir visuomet hns ” Tč no-_i . s jungiasi, pasidaro 
motyvų ivykusįj ’nies, sulyg Heraklito, pasi-Į
Delko Žemaičių vyskupas darė vanduo, žemė ir oras; 

norėjo kun. Viliuną ištremti bet jis pripažista tranfor-- 
draudžiama streikuotiišsivystymą. Viskas'

nereikėtu kentėti tiems, i
” tai i

i
II

; reikalingas? Jeigu jų dar-

visa šalis turi mirti badu, 
tai už ta darbą jiems turi 
but tinkamai ‘ ir atlyginta. 
Bet kaipgi darbininkas pri-

• . . • įiiiLtiii, Lietuvos Lkinin- pareina iš u°Tiie<> ir atcal i i^JJI nepasako, bet išrodo ^riaa Sta vrfU meu!
dėlto, kad kun. Viliunas nė- naši upei, kuri nuolatos te- ĮIr duallzmas 
jo su veidmaininga klerika- ka. to amžino tekėjimo,1 
lų partija. Jis pamylėjo pasidaro gyvybė 'ir mirtis; 
skaisčią socialdemokratų arba, geriau pasakius, nėra 
idėją ir dėl jos net kunigys- gyvybės, nei mirties, nes 
tę pametė. . . : gyvybė ir mirtis tai vienas

Šitokį kunigą reikia pa- įr tas pats daiktas, tiktai ki- 
sveikinti! tokioj išvaizdoj. Viskas pa-

■ ... - ■- . šaulyje juda sutartinai
sulvg būtinybės arba likimo Rusai traukiasi .tiesų. Visatoje priešingi

iš Lietuvos i principai pagamina judėji- 
: mus. Ta principą, kuris ga
mina, Heraklitas vadina ko- 

į "Christian Science Moni- va. principą, kuris naikina 
tor” korespondentas iš Lon- —santaika. Ugnis, daleis-
dono praneša, kad Lietuvos kime, viską gamindama pe- 
atstovvbė tenai gavusi iš reina eiles visokių permai- 
Kauno šitokią telegramą: | nų, tai yra kova; sulyg pri-

’Rugpiučio 6 d. Kaune traukimo tiesų visi daiktai 
buvo pasirašyta su rusais Vg| išsiskirsto, nustoja savo 
sutartis, kuri dėl paliuosa- individualių ypatybių, mirš- 
vimo užimtų Lietuvos dalių ta — tai yra santaika. Ir ar- 
nustato šitokias sąlygas: gyvenimas, mes turime

i Visas plotas į šiaurę nuo pasakyti, nėra kova, o mir- 
upės Nerio, Sviro ir Naro- tis ar gi ne santaika, ramy- 
čo ežero turi but paliuosuo- 1^? 
tas į tris dienas. Plotas gi į | Heraklitas skelbė, kad 

j pietus nuo linijos Naroč- teisylię mes galime pažinti 
Gudogaja- Solečniki -Porie-. pajautimais ir protu — pa
ėję (čia įeina ir Vilnius) tu- jautimai nėra verti užsiti- 
ri but apvalytas nuo rusų kėjimo. Protas tegali suras- 
kariumenės nevėliau kaip 1 ti teisybę. Vienok tai yra ne 
rugsėjo. Iš kitų Lietuvos ” .
rietu sovietų armija turės 
but atšaukta taip greitai, 
kaip karės aplinkybės jai 
leis. Vilniaus civilė miesto 
administracija turi but per
duota Lietuvos valdžiai.”

(Lietuvos atstovybės Wa- mažai teužsimena, težinoi, 
shingtone sekretorius p. Vi- nes sako, kad ”po mirties 
nikas irgi buvo prisiuntęs mus laukia tokie daiktai, 
mums pranešimą apie' šitą apie kuriuos neturime su- 
sutartį, bet jis buvo išvers- pratimo.”, Dusia jis vadino 
tas lietuvių kalbon taip, kad Crą tūloj atmainoj: juo 
iš jo nebuvo galima nieko sausesnė dusia, tuo ji gabes- 
suprasti. Red.) _ įnė; L \ 

Amerikos laikraščiuose šlapios ir dėlto negabios, 
pasirodė anądien,žinia, kuri H Apo|o„ijos

esąs komunistų kontrolėje. Diogenas visų daiktų ša!- užnuodiję jam taurę.

kęsti ar duoti geresni mais
tą, jeigu iam nevalia, bus 
streikuoti? Pagalios, kurgi 
tuomet bus toji laisvė ir de- 
mokratvbė. kuriomis Lietu
vos valdžios .organas taip 
mėgsta girtis?

JUODVARNIAI VIS 
SKRENDA.

Skrenda iš Lietuvos juod
varniai, skrenda Amerikon 
vienas paskui kitą, nes už
uodžia dolerius. Štai, anot 
"Garso,” tik šįmet paaiškė
ję aukų rinkėjai:

”1. Kun. Laukaitis — Lietu
vos Rytams šviesti.

”2. Kun. J. Petraitis — naš
laičiams ir kareiviams.

”3. Kun. P. Saurusaitis —
'Saulei.’

”4. Jėzaus Vaikelių Draugi
jos pasiuntiniai iš Kauno.

”5. Kun. V. Mironas — ap
švietus reikalams.

”6. Kun. Prof. Meškauskas 
—katalikų veikimo centrui.

”7. Kun. A. Vilimas — naš
laičiams ir kareiviams." 
Visi šitie jau* perėjo ir 

prisirinkę dolerių vėl išlėkė 
Lietuvon juodų savo lizdų 
stiprinti. Dabar da atsibel- 
džia šie*

”8. Kun. kan. Narjauskas— sako, jog Klaipėdos miestas 
Rymo kolegijos reikalams. esąs komunistų kontrolėje.

tai yra santaika. Ir ar-

asmens protas, bet visatos 
protas — teisinga tai, kas 
išrodo teisinga visų išmin
čiai, nes asmens, (vieno žmo
gaus) protu negalima užsi- 
tikėti. Apie dievus ar Dievą 
ir pomirtini gyvenimą . jis

LOMAS RUSU CERKVEI.
Pereitą nedėldienį rusų 

stačiatikių cerkvėj New 
Yorke buvo didelis lermas 
per mišias. Tą dieną cerkvėj 
buvo nepaprastos iškilmės 
pažymėjimui sugrąžinimo 
stačiatikiams šv. Zofijos 
bažnyčios Konstantinopoly
je, ir popas buvo susikvietęs 
rusus iš visų apielinkių. 
Žmonių prisirinko apie 1,- 
500. Prieš mišias popas pa
sakė pamokslą, per kurį jis 
biauriai šmeižė bolševikus ir 
maišė su žeme ‘visą revoliu
cinį darbininkų judėjimą, 
išgarbino carą ir liepė savo 
narapijonams melstis už jo 
dūšią. Rusai, matyt, pasi
piktino juodašimtišku jo pa
mokslu, nes kaip tik tas caro 
garbintojas pradėjo dalyti 
komuniją, cerkvėj kilo ler
mas. Popas tuojaus pasišau
kė policiją, bet ji nieko ne
galėjo padaryti, nes ūžė visa 
cerkvė. Popas, žinoma, ne 
save kaltina už tą triukšmą, 
bet "bolševikus."

Pora sąvaičių atgal popas 
buvo apsirgęs nuo vyno, ku- 

už caro dūšią. Dėl to apsir- 
gimo jis irgi "bolševikus” 
kaltina. Girdi, "bolševikai"

JI
girtuoklių dusios yra no jisai per mišias išsilupo



Kas nieko neveikia 
To niekas nepeikia
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AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS
RUBSIUVIV AMALGA- ’ cialistu vyrų choras ir iietu-

MEITIJ DOMAI.
Šiomis dienomis Brooklv- 

no rubsiuvių ofisas gavo 
pranešimą iš

shingtono va.stijoj vadinas 
Mt Adams. Jis siekia iz.3i.i7 
pėdu augščio. Ant to kalno 
viršūnės sniegas matyti įr 
šiandie. Washingtono vals
tijoj darbų yra kasyklose. 
Kasyklos švino ir sidabro. » 
taipgi aukso ir anglies. Bu-1 
na darbų giriose.

Tris miestai toje valstiįo-j 
je yra gana dideli: Seattle. j 
Wasfr. turi apie 350 tuks-1 
tančių gyventojų, antras 
Spokane, trečias Tacoma.

Lietuvių Seattle randasi i 
pusėtinas būrys. Ir Tako-’ 
moj nemažai. Žmonės vaka- 
įinėse valstijose laisvi ir ap
sišvietę. Daugelis priklauso 
prie darbininkų organizaci-į

KUN. MOCKAUS 
BYLA.

pyksta. kad 
kalbėdamos 

apie Lietuvos gyventojus, 
žmonės, o 

Laiš-

MORCESTER. MASS.
Atsargiai su vuogavimu.
Pereitą sąvaite tris mote- 

rįs išvažiavo vuogauti devy
nias mylias nuo W*orcester. 
Kada moteris pradėjo vuo
gauti, pas jas atėjo jaunas 
boisas ip tarė moterims: ei
kit su manim, aš parodysiu 
jums, kur daugiau vuogų 
yra. Moteris paklausė. Boi
sas nusivedė jas kokią pusę 
mylios giliau i girią. Ir štai 
pasirodė šeši vyrai. Boisas 
dingo. O tie vyrai pradėjo 
jau kitaip vuogauti. 'iena 
moterų buvo gana daili, tai 
tą labai nukamavo. Moteris 
rasta vos gvva.

”Kel.” Skaitytojas.

I
irių socialistų mišrus cho
ras Pirmyn sudainavo kėlės 
malonias darbininkiškas 

. iš Generalio Ofi- IMnui vąeovau-
so, kad ”Darbo” redakto- jany. Da,naxo taipgi žydą 
rius, p. A. Bimbą, rezignavo 
iš savo vietos.

Šitą pranešimą tuojaus c^Oras sudainavo i 
apsvarstė 58 skyrius savo u__ _ __
susirinkime, laikytame rug-^ himną. Ir tasai dainavimas 
piučio.12 d. s. m., ir išymko j palikai taip patiko, kad ji 
komisiją, ’ kuri stengsis su- gausiais delnų plojimais ne- 

..... i norėjo nei nuo estrados nu
leisti choro. Žydų socialistų 
i choras -visuomet užganėdi
ną lietuvius savo gražiomis 
skambiomis dainomis.

Aukų Lietuvos Laisvės 
Fondan surinktą 96 doleriai 
su centais, nežiūrint to, kad 
Frainos draugų komunistų 
4 kuopa per savo 
šmeižė 
Fondą. O tai parodo, kad 
"Nou jienų" draugai ir skai
tytojai remia darbininkišką 
judėjimą čia Amerikoje ir 
svetur. Gi tie Frainos pase
kėjai tik klaidina darbinin
kus, rašydami savo "Lais
vėj" ir "nuprogresavusių" 
"Moterų Baise” apie "Nau
jienas" visokių melų. Publi
kos "Naujienų" ^iknikan 
susirinko keli tūkstančiai, o 
tai aiškiai parodo Frainos i 
draugams su kuo darbo' 
žmonių minios eina.

Piknikas užsitęsė iki ve-J 
iybo vakaro.

šapos Darb ninkas.

. Dainavo taipgi žydu 
I socialistų choras. Jis jau ke
pintu kartu dainuoja "Nau- 
l.iienų” parengimuose, šis 

___ interna
cionalą, marselietę, Rusijos

rasti redaktorių" irreko-' 
menduos Generališkai Val
dybai. I komisija iėio "mo
ralistas” J. A. Bekampis, 
Lawrenco Žilionis ir J. Vez- 
džiunas.

Mes visi gerai žinom, kad 
vienas lokalas neturi jokios 
teisės pastatyti redaktorių. 
Kokis redaktorius bus pa
statytas prie "Darbo”, tą 
mes visi iš kalno privalom 
žinoti.

Taipgi privalom pasirū
pinti, kad redaktorium butų 
pastatyta tinkamas, rimtas 
žmogus. Nestatykim toki 
nepraustaburnį, kokį turė
jom ligi šiolei. Bimbai reda
guojant "Darbą” ne buvo 
galima nieko rašyti prieš 
tokius unijos viršininkus, 
kaip J. A. E-pis. Buvo ban
doma per organą "Darbą 
aprašyti visą B—pio politi
ką, bet p. A. Bimba apie sa
vo sėbrą nieko netalpino. 
"Darban.” Todėl šį kartą 
apsižiurėkim — nestatykim 
tokį redaktorių, kad vėliau 
reikėtų prieš jį protestuoti.

V. Ragutis

lapelius
Lietuvos Laisvės

HOLYOKE, MASS.
Darbai popieros išdirbys- 

tėje eina gerai. Bet vilnonės, 
šilkų ir siūlų dirbtuvės dir
ba keturias dienas savaitėj. 
Atvykusiam iš kitur darbą 
galima gauti.

Lietuvių čia randasi pu
sėtinas būrelis, bet mažai 
kas veikiama. Y’ra draugys
tė S. K. K., kuri gerai gy
vuoja ir turi pinigų. Yra ir 
D. L. K. Keistučio draugija, 
tik apie ja mažai kas girdė
ti.

Buvo surengtos prakel- 
bos 15 d. rugpiučio. Kalbėjo 
drg. Bigonis. Kalbėjo apie 
banko reikalus ir ragino 
klausytojus pirkti akcijas. 
Kalbėjo da ir kitas žmogus

■ bet jo pavardės nenugirdau. 
Abu kalbėjo gerai.

J. Bruchas.

Naujiem;;- ”,

Laisvė" didžiuojasi su- 
‘ bytinus "Vienybę”. Ir kur 
čia nesididžiuosi! "L-vė” tik 

į i paskutinį pusmeti padarė 
>3.000 "pelno” (tik nemany- 

!kit. kad deficito). Nereikė
jo taipgi jai mokėti nei už 

11918-19 m. "income tax’ų" 
į $900.00. Na. o kiek "Vieny
bė” padarė pelno i tą laiką, 
ii tokio gražaus "pelno”, 
kai)) "Laisvė?"

4 , 1 —
CHICAGO, ILL. 

"Naujienų” piknikas.
Nedelioj, 8 rugpiučio 

Gardnerio darže (West Pul- 
man, III.) "Naujienų” bend
rovė turėjo milžinišką pik
niką. Išryto, apie kokią šeš
tą valandą, lietaus lašai pa
žadino mane iš miego. Pa
žvelgiau per langą ir nusi
miniau. Nejaugi dievas 
virto komunistu ir "Naujie
noms" ant keršto užleido 
lietų, kad suardžius jų pik
niką?— pamąsčiau sau vie
nas. Jausdamas kaip ir šird
gėlą prieš "dievuli’, kritau

• vėl lovon. ,
Apie devintą valandą pa

budau. Lietus sustojo lijęs. 
Sužibo saulė. Mat dievulis 
pasidarė geresnis, negu lie
tuviški Frainos anarcho-ko- 
iriunistai, jisai sustabdė lie
tų. .....Nuvažiavau i pikniko vie
tą. Vyreli tu mano! Kaip 
pasipylė žmonės visomis pu
sėmis į daržą — plaukti 
plaukia! Trumpu laiku jau 
pilnas daržas naujieniečių 
priplaukė. Tūkstančiai žmo 
nių ir šimtai automobilių 
darže ir prie daržo, ir da vis 
nauji būriai plaukia.

Ketvirtą valandą popiet 
prasidėjo programas. Pir
miausia Grušo orkestrą su
griežė darbininkų interna
cionalą. Po to kalbėjo "Nau
jienų” redaktorius P. Gri
gaitis. Kalbėjo jis apie da
bartinę darbininkų padėti 
čia Amerikoje ir Rusijoj. 
Apie Lietuvą jis kalbėjo- 
kiek plačiau. Kalbėtojas nu
rodė, kad yienitėlė tikra 
proletarų ir mažažemių 
darbininkų partija Lietuvoj 
yra socialdemokratų parti
ja. Ta partija kovoja taipgi 
ir už Lietuvos bendruome
nės reikalus ir jos gerovę, 
kaip lygiai už viso pasaulio 
darbininkų pasiliuosavimą 
iš kapitalistinės prespaudos 
ir už įvykinimą socialistinės 
tvarkos" ant viso žemės ka- 1 
muolio^ Kalbėtojas ragino 
visus . darbininkus, kurie, 
trokšta matyt laisvą Lietu
vos darbo žmonių klesą, au
kauti Lietuvos Laisvės Fon- 
dan. , <

Po prakalbos lietuvių so-

plaukti

CATS KILL MONTS, N. Y 
Gražios farmos.

Ši vieta randasi Truket 
paviete. Ant farmų aibės vi
sokiu vuogų. Vietos aplin
kui neapsakomai gražios. 
Gyvenimas smagus. Oras 
puikus. Lietuviu čia tik aš 
vienas. Norėtųsi, kad vien
genčių čia apsigyventų. 
Nors ir ilgas laikas, kaip aš 
čia gyvenu, bet d a negirdė
jau. kad kas nors lietuvių 
butų atsilankęs šion apielin- 
kėn. Gyvena daug lenkų, 
vokiečių. Vasaros metu pri
važiuoja žmonių 
pasilsėti, 
oru.

is miesto 
atsikvėpti tvru 

M. Smidt.

INTERSTATE, IDAHO. 
šis tas apie vakarines 

valstijas.
Šitas mažas miestelis ran

dasi tarp augštų kalnų ir 
žalių girių. Darbų čia nėra 
kitokių, kaip švino ir sidab
ro k asyklos. Darbai eina ge
rai. Mokestis nuo $5.75 iki 
$6.25' už 8 valandų darbo 
dieną. Pragyvenimas —$1,- 
25 į dieną. Kambarys — $5 
i mėnesį. Lietuvių randasi 
astuoni pavieniai ir viena 
šeimyna. Laikraščių parei
na* 1 egz. "Laisvės”, 1— 
"Naujienų”, 2 "Keleivio", 1 

■ "Proletaro”, 1 "Moterų Bal- 
iso”. Ketvirto rugpiučio vie-

CAMBRIDGE, MASS. 
Aukos drg. Perkūnui.
Rugpiučio 6 d. šių metų ną lietuvį patiko nelaimė 

įvyko Lietuvos Sūnų Drau-. kasykloj. Akmuo krisdamas 
gystės mėnesinis susirinki- \-Umušė' koją, bet kojos ne- 
mas. Bet dėl vasaros karščio 
narių į susirinkimą atsilan
kė nedaug. Apkalbėjus visus 
bėgančius draugijos reika
lus prieita prie naujų suma
nymų. Draugai pastebėjo 
"Keleivyje” atsišaukimą 
drg. Perkūno sušelpimo rei
kale. Duota sumanymas pa
remti drg. Perkūną. Suma
nymas tapo priimtas ir nu
tarta paaukauti iš draugi
jos iždo $10.00; šusirinku- 
sieji nariai sumetė da $4.00; 
viso susidarė $14.00. Nors ir 
maža ši auka, bet draugija 
jaučiasi atsiliepusi kiek iš
galėdama. Patartina ir ki
toms Cambridge’o* draugi
joms padaryti taip pat, kaip 
L. S. D.

Cambridge lietuviai, 
apart pašalpinių ir politinių 
draugijų, turi įsikūrę lietu
vių kooperatyvę bendrovę, 
kuri užlaiko savo krautuvę 
ant kampo Main st ir Port- 
and. Bendrovės nariai yra 

sumanę pastatyti CambricL 
Te’o lietuviams svetainę, 
baliniai tai jau atsiekta, nes 
>endrovė yra jau įsigijus du 

gyvenamu namu, kurių ver
tė siekia $21,000; gi krautu
vė savaimi verta $13,000. 
Taigi, kaip matot, bendro
vės užmanymas statyt sve
tainę galėtų būti įkūnytas 
ryvenimafi. Tik Cambridge 
ietuviai turėtų vieni kitus 
paraginti spiestis prie ko- 
operatyvės bendrovės.

W. A.

su laužė.
SS*

Vakarinė dalis va’stijos, 
kur aš gyvenu, yra kalnuo
tai. Augščiausias kalnas 13,- 
000 pėdų. Vadinasi jis Pat- 
terson Peak. Kalno viršū
nė visą metą apdengta snie- 
sru.

Vakarinėj Ida. valstijos 
dalyj randasi didelės girios, 
kurios pasiduoda į šiaurę ir 
pasiekia Britanijos Kolum
biją. Kanadoje. Girios nusi
tęsia šimtus mylių.

Rytinėj Ida. valstijos da- 
lvj girių nėra. Vietomis 
randasi farmos, yra ir gerų 
farmų. Šiaip jau daug tyrų, 
kurie tęsiasi šimtus mylių’ 
Bet ir čia ūkininkaujama, 
kur vieta tinkamesnė. Dau
giausia auginama avis.

Darbų, kitokių kaip švino 
ir sidabro kasyklose ir gi
riose, daugiau jokių nėra. 
Giriose mokestis siekia nuo 
$4.60 iki$7.00 už 8 valandų 
darbo dieną-; pragyveni
mas. kaip jau minėjau, kaš
tuoja vidutiniai $1.50 Į die
ną.

M’ashingtofto valstija.
Washingtono valstija 

taipgi nuklota didelėmis gi
riomis, kur vietomis randa
mi storiausių medžių, vadi
namų angliškai cedar. Ti* 
medžiai tiek stori, kad me
džių kelmuose vra namai 
įsbudavoti..

Augščiausias kalnas Wa-

I

"Laisvės" šėrininkų suva
žiavime praleista penkios 
valandos diskusijoms delei 
Dėdelės ir dėl Jukelio barz- 

jų — prie socialistų parti- (^- Pakinės tų ilgų karnų 
jos prie pramoniečiu uni- ''iskusijų buvo tos, kad Dė
jos’ Pastaroji čia labai ‘isiša-'Pripažinta buržujum ir 
■ • | nutarta jo straipsnių dau

giau "Laisvėje" nebctalpin- 
!:-a‘:ti (nors vis da talpinama), 

i o Jukelio barzdai pripažin- 
iia neliečiamybė: gi Paukš
čiui duota instrukciįos, kad 

! vestu "Laisvę” komunis- 
tiškiausioje dvasioje. Pauk
štis tuo tarimu nepasiten
kino; iis išėjęs ant gatvės ir 
skundžiasi: girdi, jau ir 
taip doresni žmogų sarmata 
susitikti ant gatvės, o jiems 
da vis negana ir negana.

da "Laisvės” Paukštis 
i pasakė tikrą tiesą. Jeigu 
j kuris net klerikalų laik
raščių redaktorius turėtu 
tik tokią "laisvę," kaip kad 
Paukštis, tai net ir jis tuo
jaus pradėtų šaukti savo 
skaitytojus prie revoliuci 
jos.

kojus.
Bažnyčių čia ran.’asi 

žai. Palyginus toki miestą. į 
kaip Seattle. tai dievnamių 
čia užtiksi daug mažiau, ne
gu tokio pat didumo mieste 
Rytinėse valstijose. Kryžių 
ant trobesių stogų užtiksi 
nedaug. Žmonės mėgsta la
biau lankyti susirinkimus, 
negu bažnyčias. -Jie skaito 
knygas ir laikraščius ir ga - 
voja kaip greičiau susijun
gus darbininkams daiktan 
ir nuvertus nuo savo spran
do dykaduonius. Nuo Bos
tono iki Seattle. Wash. bus 
3190 mylių.
‘ Gi kas link oro. tai gyve
nimui oras čia sveikas, ypa
tingai giriose. Vietomis die
nos laiku pusėtinai šiitą, 
bet naktį vėl atvėsta, tai)) 
kad reikia visuomet užsi
klojus miegoti.

Seattle ir Takomoj ir. tie
są pasakius, visu Pacifiko 
pakraščiu šiuo laiku jaučia
ma bedarbė. Kapitalistai, 
norėdami savo alginius ver
gus nubausti, uždarė dirb
tuves ii’ sustabdė darbus 
daugelyje girių.

Tai tokis darbo žmonėms 
rojus vakarinėse valstijose.

. P. Martinkritis
* -

ATSIŠAUKIMAS I LIE
TUVIUS DAII.YDES.
Keliams atsidarius, dau

gelis lietuvių jau susrįžo 
Lietuvon, o daugelis da ža
da grįžti. Dauguma grįžta 
kad pasiliuosavus nuo boso 
samdytojo’ ir ten savaran
kiai apsigyvenus. Bet jei
gu mes grįšime pavieniai, 
nesusiorganizavę, tai mums 
paviešėjus ir vėl prisieis 
grįžti atgal į seną vergiją.

Taigi būrelis Grand 'bi- 
pids’o lietuvių daiiydžių. 
kurie mano grįžti Lietuvon, 
nutarė sutverti dai'.vdžių 
bendrovę, sukelti tam tikrą 
kapitalą, reikalingą da bo — ■ . spir

itai symu i

Kriaučių organo "Darbo" 
i edaktorius, neto vedamai 
užtektinai progos išplūsti 
savo politinius priešus ko
munistiniais žodžiais, re
zignavo iš redaktoriaus vie
tos. AVt jis yra didelis de
mokratas, o generalis ofi7 
sas, nors pripažįsta laisvę, 
bet nepripažįsta koralinis 
tiškai-bimbališkos "teori! 
jos”. Taip dalykams stovint, 
Bimba nusitarė visai pasi
traukti.

! Kaip sau norit, bet man 
' isgi gaila Bimbos: vargšas 
turėjo pasitraukti nesukė- 
■es kriaučiuose jokios "re
voliucijos.” Kažin ar nepa
statys dabar kliaučiai Be
kampi redaktorium? Jau 
vistiek netylėčiau... paklau- 
sčiau, kodėl jis 1917 m. "re-

: zignavo” iš LSS. Pildomojo 
i Komiteto.

Ragutis.

I

pradžiai Lietuvoje: 
irimui mašinų. Į 
dirbtuvės, ir tt.

Kad darbas butų pasek
mingas. reikalingi darbštus 
ir sumanus amatninkai: 
dailvdės. mašinistai, dezai- 
nieriai (piešėjai, braižyto
jai). Todėl mes atsišaukia
me į lietuvius dailydeb kvie
sdami juos, kurie pritaria 
tari! darbui, prisidėti prie 
šios bendrovės dalimi savo 
kapitalo, savo gabumais, 
gerais patarimais.

Musų tikslu yra ne Lietti- 
vos žmones išnaudoti, bet 
pagelbėti jiems atsikelt’ is 
po karės griuvėsių.

Pritariantis musų užma
nymui kreipkitės šiuo adre
sų- Kazis Marcenkus. 1220 
Hamikon avė.. Grand Ra- 
pids, Micb. Komitetas: M. 
Alęksiunas. J. Keveza, K. 
Marcenkus.

PARYžIVJE MARAS.
T 24 valandas Paryžiuje 

pasirodė keturi Juodojo ma
ro apsireiškimai.

Brooklyno "Laisvė” labai 
garsiai kalbėjo apie "Kelei
vio" elektrą. Bet dabar ne
senai atsilankė į "Laisvę” 
valdžios expertas peržiūrė
ti, kaip yra vedami bendro
vės reikalai. Ir ve, dabar pa
sklydo gandas, kad valdžios 

i agentas suradęs, jog "L-vė" 
buvo nusukus dalį "income 
tax” mokesčių. Agentas pri
vertęs "L-vę” da septynis 
šimtus dolerių primokėti. 
Bet "Laisvė” apie tai nei 

tyli kaip

j
I
iI

I

Laisve 
neprasitaria 
iškeptas oisteris.

Kitą syk ]x> "Laisvės" re
dakciją rioglinėdavo vaba
las, panašus į Prūsoką. Vė
liaus tą Prūsoką prarijo 
gulbė ilgu kaklu ir smailiu 
snapu. Bet ir tam Paukščiui 
prisiėjo riestai: jį pagavu 
Dėdulė. Dabar ir Dūdelė Už
vertė kojas, o jo vietoj pasi
rodė jaunesnis ir "karštes
nis" sutvėrimas ir 
"trevogą:” Bim-bam, 
ba!... Who is next?

muša 
Kira

Komunistai sako, kad šį
met Amerikoj da revoliuci
jos nebus, nes kone kasdien 
lija lietus. Apsivilkus ren 
kočiais ir laikant rankose 
lietsargius kovot negalima.

saku: Lietuves 
nesako: darbininkai, 
vės’’ išmanymu darbininkai 
tai ne-' žmonės. Ir teisybė, 
nes ir arkliai yra darbinin
kai, u jie betgi ne žmonės. 
Gal "Laisvė" ir arkini ne
nori užmiršti ? Slapukas.

Škotijos -kunigų leidžia
mas "Išeivių Draugas" (Nr. 
32) šabo, kad Lenkijos kar
vedžio tikra pavardė esanti 
ne pan Pilsudskį, bet tiesiog 
Pelešudis, Lietuvos išdavi
kas iš Kauno gubernijos.

Popiežius buvo įsakęs 
aną nedėldienį visoms kata
likų bažnyčioms melstis, 
kad Dievas padėtų Lenkijai. 
Pravartu butų žinoti, kaip 
mūsiškiai kunigai darė: ar 
jie pildė "šventojo tėvo" įsa
kymą, ar ne? Jeigu jie to ne 
darė, tai jie paniekino "apa
štališkojo sosto” autoritetą, 
o jeigu jie meldėsi už "Pele- 
šudžio" sveikatą, tai jie mel 
dėsi už Lietuvos išdaviką.

Tarptautinis jurininkų 
kongresas nutarė, kad iš
vengimui ateityje karių, ju
rininkai turi atsisakyti 
transportuoti kąriumenę ir 
ginklus. Ponas Wilsonas tu 
retų šitą nutarimą užgirti. 
įes tai geresnis vaistas nuo 
karių, negu dešimts 'tautų 
ilgų -

Kaip sau norite, ta Tautų 
Lyga yra tikra tautų liga.

— ■■■■ ■ ... -■ 9*

"Laisvė” sako, kad Genu
tis buvęs "Keleivio” auklėti
nis, nes vienu tarpu jisai 
dirbęs prie "Keleivio” ke
bas sąvaites. Bet "Laisvės" 
redaktoriai yra dirbę prie 
"Keleivio” kaipo zeccriai 
keletą metų, taigi butų ge
rai. kad jie malonėtų paaiš
kinti, kaip jie žiuri į save: 
ir jie taip pat "Keleivio" 
"auklėtiniai.” ar ne? Jeigu 
taip, tai koks skirtumas tar
pe jų ir Genučio? O jeiVu 
ne. jeigu jie nesijaučia 
”K.’’ auklėtiniais, tai kodėl 
ne? Kodėl tik vienas Genu
tis turi but "auklėtinis?”

Prof. Gnaiba.

Laiškas iš Lietuvos
Jonas P—gis, gyvenąs 

Clevelande, Ohio aplaikė iš 
Lietuvos sekamą laišką:

"Dabar duodame žinoti, 
kad kolei kas esame sveiki 
ir-šiaip taip gyvuojame. Tik 
liek blogai, kad šiuo laiku 
viskas labaiA pabrango. Ir 
ant tiek pabrango, kad ką 
pirma nupirkdavom už vie
ną rubli, tai dabar nenuper
kame už 50 rubliu. O uždirb
ti rubli, galima sakyti, nėra 
kur.

Blogai taipgi dabar pas 
mus su apsiavimu. Visoj 
Lietuvoj yra blogai su ap
siavimu ir apsivilkimu. Kad 
ir yra kur kokios materijos, 
tai eilutė kaštuoja irgi ne
blogaiblogai — 500 rublių, čeve- 
rykai taipgi ne visai pigus— 
jei da kiek padabni, tai kaš
tuoja 200 rublių. Viskas taip 
nubrangę—tiek valgis, tiek 

gyvuliai — kad negalima te
sėti. jeigu reikia pirkti.

O kas link.valdžios, musų 
Lietuvos valdžia, tai ir ji 
yra "patogi”, jeigu tik pri
augini kokį gyvuli — veršį 
ar ką kitą... Kas sąvaitę nuo 
karvės po svarą sviesto ir 
kas mėnesis iš kaimo reikia 
duoti veršis. Štai tą viską 
turime po prievarta valdžiai 
paaukaut. negavę nė kapei
kos. Ir tuo turime būti ra
mus ir užganėdinti juo gra
žiausiai. o jeigu ne, tai yra 
Mariampolės belangė: ten 
visi labai gražiai suramina-, 
ma... Lai gyvuoja laisva’ 
Lietuva!"

Augšciausis Maine Valstijos 
Teismas išklausė advokatu ar
gumentus apeliacijos klausyme, 
bet savo nuosprendžio dar neiš
nešė. Manoma, jog delei vasaros 
karščiu nuosprendis nebus pa
skelbtas iki spaliu (oetober)- 
mėnesio.

Bylos piniginis klausimas ver- 
. čia klabinti gerb. lietuviu visuo
menę. ir prašyt paramos. Kum- 
l'Jrdiečiai — kuriu yra tik ma
žytė sau.jaiė — daugiausiai pa
sišventė ir pinigų suaukavo. Su- 
aukauta ten net $214.85. O kiek 
vargta su liudininkais važinė
jant! Iš kitur Rumfod. ga\o 
tik $129.41. Išlaidų — jos bus 
savo laiku smulkiai paskelbtos— 
liudininkams, automobiliams, ir 
tt. buvo $401.14. taip kad liko 
dar skolos -556.88. Apart to, 
draugai, kurie užstatė kauciją, 
netenka procentų. Ir tuos reiks 
atlyginti. Bet ižde pinigu nėra!

Vien tik atspausdinimas re
kordų ir argumentų lėšavo į 
$500.00! _ '

Tik pažiūrėkit:
Stenografui už liudijimų su

rašymą $98.15.
Teismo raštininkui už korek- 

tavimą rekordo $25.00.
Teismo rekordų spauda (248 

pusi.) $286.80.
Argumentų spauda- (65 pus

iau J $82.50.
Viso spauda $492.45.
O kur advokatų lėšos ir išlai

dos?
Taigi, norint kiin. Mockui pa

gelbėti jo kovoj su kryžiuočiais, 
gerb. lietuvių visuomenė turi 
tuojaus ateiti mums p gelbon 
su savo. skatikais, nes nujaučia
ma, kad byla gali pasiekti augš- 
čiaiisi teismą VVashingtone, kas 
atsieis i porą-treietą tūkstan
čių !

Kol kas šis fondas surinko 
tik sekamas aukas:

’ "Keleivio” No. 25 pagarsin
ta $39.50.

"Keleivio” No. 26 — $3.00
9. Jonas' Virbickas. So. Bos- 

ton. Mass 50c.
]O. St. “Žukauskas. Thornhur- 

st, N. J. $1-00.
11. W. Daubara. Newark,

N. J. $1-00.
12. Chas Puskorius, Blue Dia-

mond, Ky $1.00.
13. ’ Ant Daukšas, I.owell.

Mass. ‘ $1-00.
14. Ant Urbin^ Bear Creek,

Mont. $2-00.
15. Montreal, Can. draugai po 

$1: S. Taurinskas ir A. Nevar- 
dauskas; po 50c.: J. Kuraičiutė,
J. Gružinskas, F. Nabgaudis,
K. Yuškevičius ir J. Kuraitis.

Prisiuntė O. Taurinskienė. vi
so 54.50.

16. Springfield. 111. draugai po 
$1.00: J. Baciuška, J. Lidzius. 
J. Urban, VVm. Gilias, Wm. Kas- 
par, S. Makarauskas. G. Greblic 
kas. J. Y škevič. J. Vierbalis, K 
lymčius. A. Mosteika ir Juozas 
Petrošius; po 50c.: P. Petrickas.

Prisiuntė Jos Baciuška. vi 
so $12.50.

Viso surinkta $66.00.
Vasaros karščiai.^ taipgi Wa- 

terburio streikas, kurs tiek daug 
aukų reikalavo, neleido mums . 
smarkesnės agitacijos už kun. 
Mockaus bylą vesti. Bet dabar, 
ateinant rudeniui ir prasidedant 
susirinkimams, mes kreipiamės 
prie gerb. • visuomenės prašyda
mi aukų. Kun. Mockaus pasmer
kimas butų kryžiuočių pergalė 
ant laisvos minties! Pakelkite 
aukų klausimą susirinkimuose, 
prakalbose, draugysčių posė
džiuose! Pavieniai draugai. įdė
ję po dolerių-antrą. tuojaus pri- 
siųskit nuo savęs, kaip daugelis 
jau padarė. Mes laukiame, para
mos.

Visos aukos bus garsinamos 
"Keleivy j."

SmuTki atskaita bus išduota 
byla’ pasibaigus.

Aukas adresuokite:
MOCKUS n ND

255 Rroadvvay. So. Roston. Mass



KELEIVIS

t

—Maike, šiandien tu buk 
atsargus su manim.

—Ką tu nori tuo pasakyti, 
tėve ? ‘

—Aš noriu pasakyti, kad 
tu su manim daug nesispre- 
čytum, ba aš galiu lengvai 
tave sukritikuoti.

—Turbut gavai kur-nors 
"naminės” išsigert, kad kri
tikoj toks stiprus jautiesi?

—Tu man "naminės” ne
prikaišiok, vaike, ba kaip 
imsiu faktus duoti, tai neži
nosi nei ką atsakyti.

—Faktus?
—Jesša !
—Kokie gi tie faktai?
—Tie faktai, vaike, paro

do kaip jus, sicilistai, ap
gaudinėjat žmones!

—Tai jau vėl girdėjai ko
kią kvailystę nuo davatkų.

—Ne nuo davatkų, ale iš 
jūsų pačių gazietų ir pra-

—Na, čia dabar
durnas, Maike: ar tu, ar aš? 
Aš pats skaičiau jūsų gazie- 
tose, kad dvarų nereikia 
žmonėms dalyti, o tu saįcai, 
ka d aš nežinąs ką šneku.

—Ne. tėve, tu nieko apie 
tai nežinai.

—Šarap. parše, ba šob’ę 
ištraukęs kaip žiebsiu, tai 
žinosi!...

—Savo šoble manęs ne
gąsdink, tėve, nes žinai, kad 

; aš jos nebijau. Antras daly- 
jkas, tavo žiebimas reikalo 
i neišaiškins. Jeigu tu nori ži
noti, kaip socialistai nori su
tvarkyti žemę Lietuvoje, tai 
pasiklausyk, o aš tau paaiš
kinsiu.

—Orait, vaike, aš klau
sau.

—Tikrieji Lietuvos socia
listai. kurie tenai vadinas’ 

_ , socialdemokratais, reika-
kalbų. Sakau jūsų, ba žinau. į Jauja, kad visi Lietuvos dva

rai butų pavesti visuomenei, 
i —Nemeluok, vaike! Aš 
tau parodysiu cicilistų ga- 

i rietas, kur yra juodu ant 
balto parašyta, kad dvaru 
dalyt nereikia.

—Tėve, tu prižadėjai klar

f

kad ir tu, vaike, -prie tų an
tikristu priguli. Kaip baž
nyčion nueit, tai čėso neturi, 
ale kaip ant mitingų, tai 
tartum kokia smala tave 

Neužilgo gal ir 
pradėsi sakyt!...

taip Įsikarščia-j syt, taigi ir klausyk ką aš 
j ’au kalbu. Kad Lietuvos so
cialdemokratai yra priešin
ti dvarų dalinimui, tai ta- 
tiesa, bet tas da nereiškia 
kad jie nenorėtų atiduot’’ 
tuos dvarus z žmonėms. Jie 
reikalauja, kad visi dvara; 
oereitų į žmonių rankas čie 

i vbėje, nes tuomet iš jų bus 
Jaugiau naudos. Po teisy
bei. tai dvarų padalinimas i’ 
negalimas daiktas: žemę ga’ 
šiaip tain paskirstytum, be" 
kain padalytum, daleiskime 
didelę kulemą mašiną, arb- 
dideles triobas? Jeigu pra 
dėtum dalyti, tai vienam 
ūkininkui išeitų koks nors 
mašinos ratas, kitam sriu
bas, trečiam muterka, ir tt 
Kas gi iš to butų? Ir maši 
nos neliktų, ir ūkininkam^ 
Jokios naudos iš tų geležga 
lių nebūtų. Negana to. pada 
linus dvarus į smulkius u 
kius, pasidaugintu privati 
nė nuosavybė: kiekviena- 
ūkininkas tuomet butų pri 
vatinis žemės savininkas 
Prie šitokios tvarkos tarpe 
ūkininkų visuomet eis var
žytinės už žemę. Vienas ūki
ninkas turės penkis vaikus 
kitas neturės nei vieno. Pir 
mutinis padalys savo žemę 
tarn penkių sūnų 
matai jau yra penki maža
žemiai. Negalėdami iš tos

- nar 
žmonėms žemės, bet reika- duos ją, o patįs eis uždar- 
lauja, kad ji kuogreičiausia bianti — irstai tau jau per
būtų jiems duota. Tai gi ne- ki bežemiai. Ir su laiku pri 
žinai, tėve, ką tu šneki. eitų vėl prie to, kad Lietuvoj

tu

nesikarščiuosi. 
dūšią velniui

traukia, 
prakalbas 

—Ko-gi 
vai, tėve?

., —Kaip 
kad tu savo 
parduodi!

—Eet tu ketinai parodyt 
man faktų prieš socialistus. 
Kur-ti tie faktai?

—Ogi ar tu neskaitei 
Maike, ką rašo jūsų gazie- 
tos apie Lietuvos dvarus?
- O ką?
—Dabar, vaike, Lietuvoj 

katalikai nori atimti iš ponų 
dvarus ir išdalyti juos bied- 
niems žmonėms, o cicilistai 
tam priešingi. Apie tai, vai
ke,rašo jūsų pačių peipe- 
riai.

—Tai kpr čia žmonių ap
gaudinėjimas?

—Didesnio apgaudinėji
mo jau negali ir būti, vaike. 
Juk pirma jus visur šaukėt, 
kad jus duosit žmonėms že
mės ir padarysit rojų ant 
šio svieto. Žmonės tam pati
kėjo ir daug cicilistų į Stei
giamąjį Seimą išrinko. O 
kas dabar pasirodo? Dabar 
jus sakot, kad dvarų nerei
kia dalyti! Ar tai reikia, vai 
ke, didesnės apgavystės?

—Ar tai šitą tu vadini 
faktais prieš socialistus?

—Tęs. Maike!
—Taigi, aš tau pasakysiu, 

tėve, kad tai nėra jokie fak
tai. Lietuvos socialistai ne
tik nėra priešingi davimui žemės pragyventi, jie

i

ir kaip

[ kuris kitam išrodo neįdo
miu, gi kitas tėmija kitą, 
kas šitam ne įdomu. Bet 
abelnai imant, mokyti žmo- 

----------- . nės daugiau atydos atkrei- 
jant, mes gal nei nejaučia- pia j didelius daiktus, tuo 
me, kaip atkreipiame atydą tarpu tamsus žmonės dau- 
į daugelį daiktų. Tokiu bu- gjau atydos atkreipia į maž- 
du, musų atvda juda- labai nl0žius?

.—jįr •>- — . . j’ 2. Atyda mažėja savo 
i. Kaip smarkiai atyda veik]umu arba įtempime, a)

galima abelnai sakyti, kad ‘arba b) jeigu kokia nors 
ji ant vietos nestovi ilgiau, nauja ypatybė nesuranda- 
kaip keletą sekundų. ma objekte. Pavyzdžiui,

mes negalime ilgai tėmyti 
vieną daiktą, nes tas labai 
alsina musų atydą. Tečiaus 
jeigu tas daiktas turi įvai
rius atributus (priekergas), 
tada mes vis pastebiame 
naujus dalykus ir, tokiu bu- 
du, mušt] atyda nenuilsta.

3. Atyda negali būti pa-

vieni turėtų žemės perdaug’ —Tai šitokio parėtko aš!.^ _ .
kiti permazai, o da kiti visai I nenoriu, vaike. Kas čia man L> W f ’LJ />T TT Ą
butų be žemės. Dėlto, tėvejdo laisvė, jeigu ant manęs jį O Iv V !■ VJ I A/VT IJ .£>-•
socialistai ir priešingi dvarų bosaus kokie ten komitetai! 
dalinimui. Jie nenori iš vie-‘ no dvaro daryti keliasde- ~Tai ktl tu nM ‘ •

—O ką tai reiškia, 
sucibilizuota?

—Ne ”sucibilizuota,” bet
<ocializuota; tai reiškia, pa
vesta visuomenei.

—O tai kam ji tada prigu
lės?

—Visuomenei.
—O jeigu aš norėsiu že

mės?
—Galėsi eiti ir dirbti kar-

tu su kitais. i, .
— O kas bus ponas, vaike, |b‘Sn\.° mane kada aš dirbsiu? J pasodins! Kas tada dary t ’
—-Tokio pono tada nebus. ■ —Sėdėt!

Bus visi lygus darbininkais —Nosar, vaike! Jeigu ci- 
ir tų pačių darbininkų pa- cilistai įves Lietuvoj tokį 
statytas komitetas tvarkys parėtką, tai jau aš pasilik- 
visus reikalus. siu Amerike.
e_ • - - . - ........................ ................... ........................—______

Lietuvių Taikos Delegacija 
ir kelionė Maskvon

—Ai ges nat, Maike! pa
leiskim, aš norėsiu kokią 
dieną pagulėti, o komitetas 
nutars, kad aš turiu eit bul
vių kasti. Aš, žinoma, jo ne
klausysiu, o jis tada lieps 
neduot man valgyt. Arba 
gan būt ir tain, kad aš užsi
manysiu pasidaryt šnapso. o 
komitetas nutars, kad pugių 
nevalia gadint. Aš jo neklau

> į belangę

Nors Delegacija i Maskvą 
nusivežė keliolika pūdų mil
tų. tečiąus kelias dienas rei
kėjo apsieiti be duonos. 
Viešbutyje nebuvo didelio 
pečiaus, nebuvo tiek ir'mal-. , _____
kų, kad nuvežtų kur kitur džiausioji 5000 r.

Į
•

kuomet neesti. Noroms ne- 
noroms ateina mintis iš kur 
žmonės ima tiek daug pini
gų, juo labiau, kad Tarybų 
Rusuose mažesnioji alga 
2,000 rub’ių į mėnesį, o di- 

ir ”pajo- 
reikėio keliolikos tukstan-. kas”. Dėl šito pajiko tai visi 
čių išlaidų. Per visą savaitę ir tarnauja. Aplamai. Mas- 
nei musų komisaras nei mu- kvoj dabar šiaip taip išmisti 
sų ūkio vedėjas su niekuo reikia turėti mėnesiui ne 
negalėjo susitarti, juo la- mažiau 80,000 rublių, 
biau, kad ir Tarybų kėpy k- Teatruose vaidina tuos
los būtinai reikalavo savo pačius veikalus, kaip ir 
malkų. Mums davė Maskvos prieš karą, išskiriant gal tik 
duonos, bet netokios, kokią vieną ”Žizn za caria.” Opera 
miesto gyventojam dalino, o ”Kniaz 
vadinamos komisarų duo- stačiai ” 
nos. daug geresnės, kurią Artistai ir aplamai meni- 
tik komisarai ir augštesnie- ninkai aprūpinti pirmosios 
ii komisarų tarnautojai vai- kategorijos maistu ir globo- 
go. Bet ir nuo tos duonos iami. Antai, visų žinomas 
mes, nepratę, ėmėme sirgi- Rusuose musų tautietis ra- 
nėti. Iš musų mil^ų mums šytojas Baltrušaitis turi net 
kepdavo tik raguoliukus, tam tikrą vyriaus, komisaro 
Musų ligoniais labai rūpinos paliudymą,„kad be jo žinios 
užsienio reikalų komisaria- rašytojas negalįs būti nei 
tas ir buvo atsiuntęs du gy- suimtas, n^ sulaikytas. Ki- 
dvtoiu ir net tris profeso- tiem menininkam ir teikia- 
rius. Vienam ligoniui, karei- mos visokios privilegijos ir 
viui Mačiauskui. pripažino yra jie labai branginami ir 
šiltinę ir pasiūlė jį vežti į Ji- nepamiršti. Nors 
goninę. Kareivis prašės į li
gonine nevežti. Bet kada 
mes niekur negalėjome gau
ti nei nuolatinio daktaro nei 
dvieju gailestingų seselių, 
< Ar vienos neužteko? —Z.) 
‘’ai pagaliaus ir ligonis suti- las teikiamas dykai — bet 
ko važiuoti į ligoninę ir mokiniu mažai.’nes visi vien 
tik prašė ii kasdien lankyti susirūpinę maistu ir kas bus 
ir io nepalikti vieno Mask- rytoj. Kartą įstojęs į moky- 
voje. Greitosios medicinos kla be svarbiu priežasčių 
pagalbos karietoj išvežė jį Į jau išstoti negali. Ypač nau- 
oačia geraią ligoninę ir pa- ja Maskvoje tai, kad nebėra 
guldė atskirame kambaryje, vogimų, arba kad ir yra. tai 
Paskiau, kasdien mums iš jau labai atsargiai ir kada 
’igoninės pranešdavo apie vagis garantuotas, kad jc 
’igonio sveikatą.

Greit Įėjome ir į nuolat! 
nio gyvenimo vėžes: __ .
nustatyta tvarka: kada gul- Kerensk10^ laikais 
ri kada kelti, kada valgyti, J 
kada posėdžiauti.

Po pietų eksperius ir pa- 
’ydovus vesdavo pasivaikš
čiotu. o vakare į teatrą. Di- 
’žiaia teatrs duodavo mum 
geriausia ložą: į kitus teat- 
•us ir visuomet parūpinda
vo biletus arba į ložą, arba 
įžleisdavo geresnes vietas, 
išėję pasivaikščiotų galėda
vom eiti kur nori, tik nega-^ 
:ima buvo užeiti į privati-' 
liūs namus ir su niekuo gat
vėje kalbėtis. Kadangi kar
tu eidavo ir savo formose 
nusų karininkai ir kareiviai 
ir dar mes išrodą sotus ir 
gerai pasirėdę, tai į mus 
gatvėse žmonės žiūrėdavo 
kaip į kito pasaulio atėjimus 
ir net sustoję lydėdavo aki
mis.

Teatrai visuomet būdavo 
pilni žmonių, nežiūrint to, 
kad vietų kainos buvo nuo 
?5 iki 1000 r., o ložos, kaip 
"Letučaia Miš”, nuo 8 iki 12 ___
tūkstančių rubliu už vąka- rubl. lietuviškų — 4 tukst. 
rą. Ir visuomet pilnos. Tuš- Tarybų’rublių, 
čių nei ložų. nei vietų nie- (Bus daugiau.)

Ygor” pavadinta
Ygor.

dailė ir 
menas Rusuose dabar visai 
užmiręs ir neišeina nei dai
lės žurnalų, nei paveikslu, 
nei naujų literatūros kuri
nių. Taip pat galima paste
bėti daug mokytojų. Mpks-

nesugaus: pagauti vagiai 
j. i sušaudomi vietoje. Taip pat 

hnvn nėra vogimų ir pašte, kai 
; laiškai 

dar šiaip taip vaikščiodavo 
o iau siuntiniai arba visai 
adresato nesiekdavo, arba 
dalydavo pustuščius, dabar 
laiškai kitą syk ir nusimeta, 
bet siuntiniai nežūsta: nes 
vienoie Maskvoje sušaudę ( 
anie 200 pašto tarnautoju • 
už pašte padarytų vogimų.

Tain pat išnaikinta pros
titucija, nes visi priversti 
dirbti ir registruotis dėl pa- 
joko.

Pirkt kokių nors pro
duktų be kortelių galima tik 
spekuliacijos kainomis, taip 
sakant, ”iš po skverno”. Su- 
kariavos aikštė dabar virto 
Maskvos prekybos centru 
ir ten visko galima gauti. 
Bet kainos, kai mums ne
pratusiem, atrodo baisios. 
Ten pat spekuliuojama ir vi
so pasaulio valiuta. Už ,1000 
caro rubliu duodama 18—20 
tūkstančių Tarybų rublių. 
Už 1000 kerenku 3 tūkstan
čius Tarvbtf rublių. Už 50

I
I

' (Bus daugiau.)

d) Sąmonės apėniis arba 
dydis.

įspūdžių skaičius, kokį 
gali protas "sutavalioti” į 
viena sąmonės apyregę, įvai 
ruoja pagal įvairias kūno ir

- proto apystovas ir pagal 
mažesnį ar didesnį išsilavi
nimą. Pasakojama apie vie
ną kareivį, kuris nieku bu- 
du negalėjo atminti dau
giau, kaip tik dvi substanci
jas iš trijų, iš kurių yra pa
darytas parakas. Vienok 
patirta, kad galima suimti 
sąmonės apyregėn apie pen
kiolika ar šešiolika skirtin
gų balsų ir juos paskirstyti. 
Sudėjus įvairius daiktus, su 
įvairiomis spalvomis prieš 
žmogaus akis^ jis gali gerai [ 
išskirti penkias ar šešias' 
spalvas. ------- ,___ r___ i
veikmės priklauso daug nuo 
lavinimo, praktikos.

VI. Sąmonės aplinkybės.
! Yra tam tikros aplinky
bės, nuo kurių priklauso są
monės veikimas, ir kurios 
nusprendžia sąmonės įtem
pimą, kokybę ir laiką. Vie
na svarbiausių šių aplinky
bių yra kraujo cirkuliacija 
smegenyse. Jeigu tik tyro 
arterijų kraujo plaukimas i versti atkreipti atydą į vie- 
smegenįs yra sulaikomas, na ar kitą daiktą. Į dauge- 
sąmonės veikimas nutruks- Ii daiktų mes atkreipiame 
ta, sustoja. Jeigu tik smege- atydą savo liuosu noru, 
nįs gauna netyro kraujo, Mes, daleiskime, pasirenka- 
sąmonės veikimas yra kliu- me mums patinkamą daiktą 
domas. Yra manoma, jog ir tėmyjame jį. Sakysime, 
sąmonei veikiant, smegenų žmogus pasirenka skaity- 
audiniai dėvisi, juos galima mą. mokinimosi, naudingą 

tiktai sveiku veikimą žmonijos labui ir 
Ir nukreipia ten savo atydą; 

sąmo- juk tai jis daro iš savo Iiuo- 
veikimas, tuo labiau so noro.

audiniai dėvisi. 3. Reikia čia 'pastebėti 
betgi, kad daugelis žmonių 
nepasiekia augščiau reflek- 
sinės atydos. vadinasi, jie 
atkreipia atydą tik ten ir 
todėl, kad jie yra priversti 
tam tikrų akstinų tatai da
ryti. Tokius žmones daž-

smarkiai ir ji ant vietos ne
stovi. .. ......... ...... ______ .__
bėga sunku pasakyti. Visgi j^gu akstinas neįvairuoja, 
galima abelnai sakyti, kad arba b) )eigu kokia nors
ji ant vietos ne: 
kaip keletą sekundų.

II. Yra dvi atydos rūšis: 
(1) viena nukreipta į vidų, 
tai yra, į protinius apsireiš
kimus, (2) antra nukreipta 
į lauką, tai yra, į išlaukinius 
apsireiškimus.

III. Šitaip žiūrint yra dvi 
atydos atmainos (fazės G 
(1) refleksinė arba neliuosa 
atyda ir (2) liuosuoji atyda. stovk jeigu ji yra nukreipta

L Refleks>nė atvda. i vienon linkmėn ir ten laiko- 
=,§03^! Reflekse arba

soji atvda vra ištraukiama 
iš musų atsiliepimų nervų į j 
stimulą (akstiną). Pavyz
džiui, alkis paskatina mus 
atkreipti atydą į budus su
radimui maisto; baimė gi 
paakstina mus atkreipti atv
eją į budus apsisaugojimui 
nuo pavojaus.

2. Liuosoji atyda.
Nevįsada mes esame pri-

1 atbudavoti 
L maistu — tyru krauju.

juo tampresnis yra 
nės 
smegenų 
Staigus susijudinimai, rūs
tumas, ir tt., ypač veikiai 
naikina smegenis.

IV. TĖMIJIMAS ARBA 
ATYDA.

Ką reiškia atyda?
Atvda, trumpai sakant, niausią ir apeina tiktai ”pil- 

reiškia taikymą sąmonės Į ■ 
kokį nors daiktą. Pavvz- i 
džiui. saulės spinduliai pa- kų, 
prastai yra išsibarstę šen ir I 
ten. bet tam tikru stiklu 
mes galime juos sutraukti mokinasi kiek, bet prie ma- 
vienan punktan; tada jie žiausio akstino nukreipia 
bus tvirti ir galės ar medi 
pradeginti, ar vandenį už
virinti. Panašiai ir protas 
.rali išplėtoti sąmonę ant 
daugelio daiktų, gai nutai
kyti ją ant kelių daiktų, ar
ba tiktai ant vieno kokid 
daikto. Pati gyvenimo pra
ktika mokina mus, jog no
rint permatyti jau pažįsta
mus daiktus, galima net ir 
kelis kartus tėmyti ir juos 
permatyti; bet paimkime 
naujus daiktus, nepažįsta
mus, tad norėdami juos per
matyti, turėsime atkreipti 
atvdą tiktai i vieną, paskui 
i kitą ir tt. Tečiaus pripra
tus prie tokių daiktų jau ne
reikia imti juos po vieną. 
Pijanistas, pavyzdžiui, 
daug dalykų turi prieš save, 
jis tečiaus į visus kartu at
kreipia atydą. visus patėmi- 
ja.

I. Atydos duravimas.
Gerai; sakysime, kad mes 

norime nušauti paukštį; su
prantama, mes tėmyjame 
jį. Mes sakome: ”As jau 
vaktuoju tą paukšti visą va
landą.” O tai reiškia, kad 
tas ”aš” laikė savo atydą at- no ^ųri svarbią įtekmę į aty- 
kreipęs į tą paukštį visą va- (|ą Didelis griaustinis at

artus žaibas privers mus 
nukreipti atydą kad ir nuo 
svarbiausio daikto, kurį 
mes tuo momentu tėmyja
me.

V. Svarbiausios atydos 
taisyklės.

. čia reikia , paminėti bent 
pačias svarbiąsias atydos 
taisykles.

1. Atyda neprikibs prie 
neįdomių daiktų. Tiesa, vie- 
has tėmija vieną dalyką.

landą. Ar jis taip ilgai galė
jo tėmyti tiktai vieną daik
tą? Paviršutiniai žiūrint 
rodos, kad taip, vienok iš- 
tikro nėra tąin. Tėmydami 
paukštį, mes kartu matone 
kėlės jo dalis: plunks
nas. snapą, sparnus, kojas, 
ir tt. O tai ir reiškia, jogei 
mes tėmyjame arba laikome 
savo atydą atkreipė ne Į 
vieną daiktą, bet į kelis. Pa
galiams. musų mintis bėga 
greitai, ir mums betėmi-

vo” reikalai. Ir jie netik tad 
r.etėmija prakilnesnių daly- 
Z.w, sakysim mokslo, bet 
kartais ir priešinasi jam. O 
yra ir tokiu, kurie nors ir

savo atydą nuo mokslo ir tė- 
mija grynai kūno reikalus 
arba šiaip kokius niekus.

IV. Atvdoje esantįs veik- 
' sniai.

Vra du didieji veiksniai 
atvdoje: (1) smegenų padė
jimas (aplinkybės) ir nervų 
sistema; (2) kiekybė ir ko
kybė akstino, kurį objektas 
pagamina.'

1. Smegenų padėjimas ?r
nervų sistema.

Paprastame gyvenime 
mes dažnai pastebime, kaip 
sergąs žmogus negali pri
deramai atidos vienur ar 
kitur nukreipti. Ir abelnai, 
jeigu tik smegenįs nėra svei 
kos ir normalės, tada žmo
gus negali dalyką pridera
mai tėmyti ir suprasti ji. 
Čia yra reikalinga sveikas 
ir užtenkamas maistas žmo
gui. kad jis užtektinai turė
tu tyro kraujo, kas smege
nims būtinai reikalinga.

2. Kiekybė i r kokybė
akstino.

Kiekybė ir kokybė aksti-

mes žiūrime į ką nors, ir jei
gu tas daiktas yra labai vie
nodas. vadinasi, neturi jo- 

’ kių Įvairesnių ypatybių, 
" mes negalime ilgai į jį žiū

rėti, — mes pailstam, (a) 
Nervų aparatas pailsta ir 
jis lėčiau atsiliepia į aksti
nus. (b) Tas pats atsitinka 
ir su smegenimis.

4. Kaip tik viena atydos 
rūšis išsibaigia, mes galime 
pasilsėti šiais dviem budais: 
(a) pasiduoti refleksinei 
atydai: (b) nukreipti savo 
liuosają atydą Į naują daik
tą.

5. Patirta, kad laikant il
gai atydą nukreiptą vienon 
linkmėn arba nukreiptą vie- 
nan daiktan. susiranda 
priežastis (tiktai dalinė) 
ripnozui.

VI. Atyda išvysto įdo
mumą.

Išlavinti žmonės iš senų 
neįdomių daiktų padaro 
naujus ir labai - įdomius. 
Skaitant poemas ir apysa
kas aiškiai pamatome, kaip 
seni ir paprasti daiktai yra 
nudailinti, panaujinti ir at
rodo tarytum nauji ir labai 
Įdomus. Kaip padaroma 

‘ tai? žinoma, genijai žiuri į 
daiktą iš visų pusių; deda ji 

j lenais, kur jis geriausiai 
. tinka, ir tt.. o tokiu budu ta- 

sai daiktas ir pasidaro įdo
miu. Tiesa pasakius, čia 
daikto esencija pasilieka ta 
pati, tiktai jo pozicija per
simainoma, jis būna pritai
komas atsakančiausioj vie
toj ir harmoniškai.

X II. Atydos svarbumas 
musų gyvenime.

Galima sakyti, kad musų 
sąmonėj visados tęsiasi sen
sacijų kova. Sensacijos, ku
rioms mes duodame drū
čiausia prikibti prie musų 
atydos, išlošia kovą. Daleis
kime. kad mes sėdžiame 
prie lango ir mokinamės. 
Štai ima ir atsitinka kas to
kio. Mes paliekame mokslą 
ir nukreipiame savo atydą 
tenai. Pavėpsoję valandėlę, 
jeigu tik ką pastebiame, ir 
vėl ton linkmėn atydą 
kreipiame. O tai aišku ta
da. jogei mes save skriau
džiame, nes ir savo energiją 
ir laiką leidžiame mažmo
žiams. Bet daleiskime, jog 
mes laikome savo atydą 
tad mes turime iš to naudą. 
Tokiu budu musų pačių ge
rovei vra labai svarbu ir 
naudinga saugoti atydos 
vartus ir neleisti jai laksty
ti visur Tik apgailėtinas 
kad mažai vra žmonių, ku
rie ga ėtų ištobulinti liuosą- 
ją atyda ir ją naudoti. Dau
guma dažniausiai orentuo- 
iasi neliuosaja atyda ir, to
kiu budu, orio mažiausio įs
pūdžio nukreipia savo aty
da ten; teisybę sakant, to
kie žmonės yra tarytum ver 
gai visokių mažmožių. Tie 
mažmožiai, paprastai sa
kant, vadžioja .juos už no
sies.

'A. Margėm. ■
(Pabaiga.)
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Melas apie lenku
“pervales.”

Dabar lenkų konsulatas 
praneša gavęs iš Varšuvos 
pranešimų, kad jeigu Švei
strys prisiusiąs savo pas
iirtą, fotografiją ir 10 ši
lingų ponui konsului, tai 
leidimą (vizą) galėsiąs gau
ti.

Tuo tarpu gi kun. šveist- 
rys senai jau Lietuvoj!

Ar ne pavizdinga ”tvar- 
ka?” T

valstijose.
i

Generalis strei
kas Silezijoj.

PajiešRau brolio Domini \ 
rulaičio ir sesers Pranciška P 
nės-Andrulaičiutės; gyvei. > 
Kauno gub.. Raseinių apskr.. 
ko parapijos. Buitkiškių ka 
svarbus reikalas is Lietuv - 

Jonas Andrulaiti^ 
g Main st-. Ath >

Pajieškau švogerio Sta- - 
d’io ir švogerkos Neles T . 
nės, gvveno Arnold, City. Pa 
kit pranešti kas apie juos 
pats lai atsišaukia.

Antanas Kazlauską- 
521 No. American st..

Philadelpi.: i

Kad Varšuvos ir Pary
žiaus leidžiamos žinios apie 
dideles lenkų "pergales" yra 
tam tikra propaganda ir 
melas, tai aišku iš šitų fak
tų-

Paryžius skelbia, kad 
skaičius paimtų neleisvėn 
rusų sieksiąs 75,000.

Varšuva sako, kad iki pe
reito ketvergo lenkai paėmę 
35,000 belaisvių.

Tuo tarpu Associated 
Press praneša iš Varšuvos, 

' kad pereitą nedėldienį len
kai buvo Įtaisę Varšuvoj pa
imtų nelaisvėn rusų parodą. 
Jie sutraukė visus belais
vius, kokie tik iki šiol buvo 

*jų visuose frontuose paimti,i 
. ir varinėjo juos Varšuvos, 

gatvėmis, 
žmonėms 
mus.” Ir tų belaisvių iš viso, 
buvo ne 75,000, ir ne 15,000,. 
bet vos tik 3,000'

Štai Associated Press 
agentūros telegrama:

” Varšuvai

kad parodžius 
savo ”laimėji-

CARO BRANGENYBĖS
‘ LONDONE.

Londono ”Evening Stan- 
dard" paskelbė, kad bolševi
kai slapta įgabenę Anglijon 
buvusio Rusijos caro karū
ną ir kitas sosto brangeny
bes, kurios esančias neapsa
komai didelės vertės. Tas 
gatvinis lapas sako, kad bol
ševikai norį parduot Lon
done ir daug kitų brangeny
bių, kurių jie esą "prisivo
gę” iš Rusijos turtuolių. Už 
tuos pinigus, jis sako, bolše
vikai siuntinėją po visas ša
lis savo emisarus ir varą 
bolševikišką agitaciją. Te
čiaus slaptoji Londono poli
cija sakosi nieko apie šitas 
"Standardo” pasakas neži
nanti.

LDLD. KUOPŲ DOMAI.
Atsisakius drg. Iškauskui 

nuo laikinojo Centro sekre
toriaus pareigų pildymo, jo 
vieton tapo paskirtas ir ap
siėmė drg. J. A. Valeika, 

šiandien (22 pakol naujas bus išrinktas, 
rugpiučio) teko matyt regi- adresas toks: 372 VVa- 
nys, kuris davė žmonėms shington st., Cambridge, 
daugiau pasitikėjimo, negu^8^.Todėl su visais LDLL) 
koks kitas incidentąs nuo reikalais teiksitės kreiptis 
lenkų kontr-ofensvvo pra- Pas drg. Valeiką. . 
džios. Tai buvo procesija ............
3,000 belaisvių, kurie buto^ 

;. surankioti visuose frontuo
se ir suvaryti prie Vislos, o 

« paskui varinėjami po mies
tą. Šitos parodos priešakyje 
ėjo pėsčia lenkų sargyba, o . .RODO LIETUVOS PA- 
jos vadas jojo pirma raitas. VEIKSLUS.

”Paskui sekė šešios bolše- Vincas Vaškas (Vaškevi- 
vikų kanuolės, kurias trau- čia), kuris Lietuvos Misijos 
kė lėsųs arkliai, virvių pa- Įga Jotas važinėjasi po Ame 
kinktais Įkinkyti. Arkliai 
buvo tokio didumo, kaip A- 
merikos indijonu ponės 
(maži arkliukai), šitas gro
bis buvo paimtas pereitos nai 
pėtnyčios rytą Varšuvos parodančių Lietuvos Įstai- 
šiaurvakariuose. gas, valdininkus, kariume-

”Ant amunicijos vežimo daug kitokią dalykų,
sėdėjo sovietų kariumenės kūnų pirma Lietuvą n^tu- 
norsė (slaugytoja) unifor- rėjo šituos paveikslus Vin- 
moje. Ant galvos ji turėję cas V askas žada rody ti sa- 
skepetaitę, kuri kitą syk bu- vo prakalbose ant drobes ir

• -■ ’ ’ ’ • ----- . nraso, kad jam kur atsilan-
, žmonės nueitų pasi- 

didžiomis gatvėmis, žiūrėti.. Iš Pennsytvanijos 
■ ' jisai ketina tuoj važiuot į

Ohio ir Illinojų.

Laikinoji LDLD. valdyba: 
.J. M. Endziulis, pirm.,

K. Liutkus, ižd.,
131 Grand st.. 

Brooklyn, N. Y.

Įga iotas važinėjasi po Ame 
riką su Lietuvos Paskolos 
re’kalais. prašo mus pra
nešti, kad jis vežasi su sa
vim daug paveikslų, nese- 

i atvožtu iš Lietuvos ir

Prancūzų kariumenė sker
džia streikuojančius anglia

kasius.
Kattowitzo mieste, Sile

zijoj, kur angliakasiai su
streikavo, kad sulaikius len
kams anglį, franeuzų kariu
menė užpuolė ant gyventojų 
ir 11 žmonių užmušė, o 26 
sužeidė. Rybniko mieste, 
apie 25 mylios Į pietvaka
rius nuo Kattovvitzo, 
mainerių susirirtkimo 
puolė lenkų kariumenė, 
ną žmogų užmušdama 
sužeisdama.

Visoj augštoj Silezijoj 
darbininkai apskelbė strei
ką, kaipo protestą prieš tei
kimą lenkams pagalbos. 
Nuo pietų 17 rugpiučio užsi
darė visos Įstaigos, krautu
vės ir net restoranai. Visur 
buvo laikomi darbininkų 
mitingai ir reikalauta, kad 
per Sileziją nebūtų leidžia
ma franeuzų kariumenė 
Lenkijon.

KattoAvitzo mieste Adenas 
lenkas advokatas, Milewski, 
mėtė per langą bombą į dar
bininkų parodą. Tas niekšas 
tuojaus buvo išvilktas ant 
gatvės ir užmuštas.

Apsaugos policija, kurios 
du nariai tapo franeuzais 
nušauti, taipgi sustreikavo. 
Pridarius sumišimo, fran
euzų ka-dumenė pasitraukė.

Žmonių sujudimas pasi
darė toks didelis, kad sąjun
gininkų komisijos atstovas 
pradėjo vesti derybas tie
siog su darbininkų atsto
vais. Darbininkai pareika
lavo. kad franeuzų kariume
nė, kuri laiko užėmus Silezi
ją, tuojaus butų nuginkluo
ta ir kad ginklai butu ati
duoti darbininkams. Darbi
ninkai gvarantavo, kad nu
ginkluotiems franeuzams 
iie leis ramiai išvažiuoti iš 
kur jie yra atvažiavę. Są
jungininkų misijos atsto
vas, sakoma, buvo su tuo jau 
besutinkąs, bet franeuzų 
kariumenės vadas pulkinin- 
kas Blaucart pasakęs, kad 
jis greičiau mirsiąs, negu 
darbininkams pasiduosiąs.

Pajieškau draugo Antai, 
kos. Klaupiu kaimo, Pat n: 
8ak'ų apskč. Suvalkų g: 
ntiau gyveno Rytinėse va.-: 
lonėkit atsišaukti arba žir.a 
sis pranešti.

J. Vitkauskai
673 Railroad st-. Akre: .

ant 
už- 
vie- 
ir 4

P^jiešk“’! brolių Jono ir 
zionių. Vilniaus gub.. Trak 
Stakliškių miestelio. Ji< 
nės ats-’šaukti arba k i. 
pranešti yra svarbi žinia i>

Augustinas Biazi". - 
3 Hancock st.. .. Peabodv

Pajieškau' draugo Anta 
ir Lauryno Matuleviėia 
žiavo 
juos

Matulevičia :
į Pittsburga 191

__ žino malonėkit p: 
nats lai atsišaukia yra 
kalas.

Mikolas Matui •
Box 4S, Macai pi'

Pajieškau b-olio Jon<> i-o 
brolio vaiku. Kauro gub, V 
para p.. Kuprių sodos. Jie pa 
sišaukia arba kas apie juo 
lonėkit pranešti.

Antanas Panevezis 
1596 E. 32nd st. Clevria

Pajieškau Juozo Kazį 
-ų gub.. Mariampolės a 
Valsčiaus. Mokolu kain 
bus reikalas iš I.:etuv<.- 
žirto malonėkit pra lešti a 
atsišaukia.

Jonas Pietaris
47 Hudson avė.. Brooklyn,

Pajieškau brolio Aleksai 
’-evičiaus. Kauno gub. Te,s: 
Varnių miestelio. Kas p ; i.; 
gą jo adresą arba prisius ; 
tas gaus S5 atlyginimo.

Jonas Senkevich
54 Orgon st, Bridgt ■•••tt. 1 n I

5

Elevanora Vaitiekau ru;' 
Madastavičienė, pajieškau ■ 
••a po Vaitekaičio; paeria K;-. 
Raseinių apskr, Titavčnu m'e. 
pirmiau gyveno Chicago. lu’ j 
bų reikalą meldžiu atsišaukti.

Elevanora Madasiavicb
1317 Grove st.. Philadelnhi: . Pa.

wr-
.Juo.

eti< 
va r 
35 >

Pajieškau sūnų Juozapo ir Frar.- 
ciškaus, ir dukters Ciciiijo< Vie: i i. 
Pirm keliu metų gvvmo Kenosiia. 
W is. Meldžiu atsišaukti arba kas apie 
iuos žino 
tariu ačiū.

Jonas Vienis
4589 Archer avė..

malonėkite pranešti už k;
2)I

diaugo Si mano Boiio.l 
Panevėžio apskr.. Pak- 

č.. Siukoiūų kaimo. Turiu: 
ei .a.ą ii Lietuvos. Kas apie;

?kit pranešti arba pats 
(32) 

skus Navickas
: St, Piiiladelphia, Pa.

Realijos Meneikienės. 
ubą žinią apie jūsų se- 
Cedžienę, ji serga. Ma- 

itšsaukti arba kas apie 
eiksis pranešti (34) 

a Nsstrienė
So. Bostcn, Mass.

b->iio Juozapo Petravi- 
iinas Joe Patrick). 1916 
Cobrado m lirose. Pats 
arba žinantieji malonė- 

. (35) 
■tas Petravičia

rmitage avė. Chicago. 111.

ATLYGINIMO kas pirmas 
apie STANLEY N. SEDICK, 

e 25 metų i: MERY KUN 
< metą Čia yra ir jų pa
ti kovo Sedick išviliojo ma-

1

kterį į teatrą ir nuo tos dienos 
erzaitč prapuolė. Kas pirmas apie 
i praneš policijai ir mums, tas 
ius atlyginimą.
Jo iii: priešakyje viršutiniai dantys 

......... anna KINCHAS
327 \Vood avė.. Hyde Park. Mass.

Pajieškau Jono Augučio arba jo 
■ol'o Liudviko, girdėjau kad gyvena 

Vankouver. Kanadoje. Meldžiu atsi
sukti arba kas apie juos žino malo- 
ės” pranešti.
S. Pakris, 662 Redw^od avė., 

M'innineg. Min. Canada.

pįjieškau trolio Rudolfo Hess. iš 
viriu kaimo. Kauno gub.. ir nusbro- 
o b’i puseserės. Augusto ir Bertos 
- Gelgaud’škią Suvalkų gub. Visi 

tris randasi Amerikoje. Meldžiu jų 
ačiū atsiliepti arba kiti kurie apie 
; >s žino praneškit. Jieško jų sesuo ir 
usseserė. (31)

Mai'lda Hess
30 R’.ie M’ilson Cafe Bassana 

Audur. ie TOhe, Loraine, France.

Pajieškau merginos Onos Grinevi
čiūtės. 12 metų atgal palikau mažą 
Pojisamc. Rygoje, pot»m rašiau kele
tą laiškų, bet atsakymo negavau, tik 
ios draugė per kitus man pranešė, 
kad ana išvažiavo i Ameriką. Pati lai 
••.įsišaukia arba kurie žinotu praneš
kite. Kas pirmas praneš skiriu dova
nų $5. (35)

Juozapas Zintikas
1 First st, Elizabeth, N. J.

Pajieškau mano moters Emilij.s 
Zamlauskienės po tė'. sis šimkaitės. 
Ji mane apleido 9 birželio ir prasiša
lino su Jonu I.ukosiu; paėmė ir duk
terį 2 metų. Girdėjau gyvena Eliza
beth. N. J. M Aeris maža, tamsių 
plaukų, biski žvaira; paeina iš Meš
kuičių. Kauno gub. Vyro priešakyje 
vienas dantis auksinis; paeina iš Su
valkų gub.. Vilkaviškio apskr.. Ky- 
bartu valsčiaus. Kas pirmas praneš 
teisingai, gaus 50 dol. atlyginimo.

Jonas Zarnlauskis 134)
P. O. Boj iss, Paulsborv, N. J.

Pajieškau •»,> įvedimui merginos 
be skirtumo tikėjimo, protingos ir 
mylinčios gražų gyvenimą, nuo 25 iki 
38 metų, esu 35 m. vaikinas, pasiturin 
tis. Malonės pri siųst su laišku ir pa
veikslą.

T. J. Poly. 117 S. Greene st..
Baltimore. Md.

Mariona Burmckienė. pajieškau su-' 
naus Juozo BURNICKO. malonės at-1 
sišaakti arba kas apie jį žino pranešti: 
šitokiu adresu

Mariona Burnickienė
Plepų kaimas, Tešlių apskr.

Lithuania.

Pajieškau brolių Vinco. Jono, Mate- 
ušc Česnulevičių. Vilniaus gub., Tra
kų pav., Paručių kaimo. Yra svarbus 
reikalas. (35)

Martona Česnulevičiūtė
236 Bolton st.. So. Boston, Mass.

Pajieškau brolio Jono Sereikio. Kau
no gub. Panevėžio pavieto. Nauja
miesčio parapijos. Neukonių kaimo. 
Pats ar kas žino praneškit, už ką bu
siu dėkingas. (36)

Petras Sereika
4511 So. IVood st.. Chicago, UI.

merginos 
metų be 
vaikinas

Pajieškau apsivedimui 
arba našlės nuo 18 iki 35 
skirtumo tikėjimo; aš esu
29 metų, turiu gerą darbą, uždirbu 
gerai. Kurios norėtumėt susipažinti 
arčiau atsišaukite. Su nirmu laišku 
prisiųskite paveikslą. Vyrų prašau ne 
rašynęti. (36)

Petras Globia
96 Polk st.. Nebark, N. J.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 18 iki 25 metų amžiaus kad ir 
našlės be vaikų; esu 26 metų am
žiaus. Merginos, kurios mylėtu gražų 
sugyvenimą malonės sosipažinti ir 
prisiųst su pisniu laišku savo paveik
sią. kusį ant reikalavimo gsąžinsiu.

D. S. Y. (M)
117 Alice avė. IAetroit, Mich.

Pajieškau pusbrolio Adomo Adu- 
kaucko. Suvalkų gub.. Punsko parap., 
Vaitakiemio kaimo. Lai pats atsišau
kia arba kas žino apie jį malonės pra
nešti, už ką atlyginsiu $5. (35)

Jieva Nevulienė
278 C st.. So. Boston. Mass.

------------------------------------------«-----------------------

APSIVEDIMAI.
Pajieškau apsivedimui merginos 

arba našlės nuo 25 iki 28 metų. Aš 
esu 30 metų. Kuri norėtu susioazinti 
su manim, malonėkit atsišaukti, kiek
vienai duosiu atsakymą ir teisingų 
informacijų.

A. J. Graubis •
131 Grand st., Brooklyn. N. Y". "

Pajieškau apsivedimui lietuvaitės 
nuo 18 iki 23 n etų. 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 paveikslą, kurį ant rei
kalavimo grąžinsiu. (34)

S. Steosh
117 Alice nve.. Detroit. Mich.

PRANEŠIMAI.4

JIEšKAl DARBO Bučemė arba 
i Grocernė. dirbęs per 6 metus; kaibu 
į 4 kalbom, galiu važiuot su visokiai 
i trekais. Kam butų reikalinga kreipki- 
‘ tčs:

J. KALĖDA. 26 Upland R. 
Montello. Mass.

Pajieškau sau draugės tarp 40 ir 
50 metų, esu našlys, turiu sūnų Ame
rikos kariumenėj ir 2 dukteris 9 iri2 
metų, turiu namą, bet reik gaspadi- 
nės. Malonėkit susipažinti. (35) 

A. Bereiša
1205 Gest st, Cincinnati. Ohio.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės be vaikų, nuo 20 iki 30 m. 
Esu 30 metų. Malonės susipažinti; su 
pirmu laišku prisiuskit paveiksią, ku
rį Sugrąžinsiu. (36)
S. P. Hamer Hospital, Detroit, Mich.

Pajieškau apsivedimui merginos 
ne jaunesnės kaip 40 metų. Noriu 
farmą pirkti. (34)

Jonas Endziulis.
.Stearns Camp 2. Odanah, Wis.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 20 iki 26 metų. Aš esu 28 metų, 
turiu savo namą vertės $4000. Mergi
na turi būti darbininkė ir laisva. Su 
nirmu laišku malonės plisiųst paveik- 

I slą. (35)
Wm. C. G. P. O. B<>x 285

St. Charies. Ui.

REIKALĄ VIMAL
REIKALINGA MERGINA prie abel- 
no namų darbo, gera alga, virti nerei
kia. Mrs I.. H. Btiraek. 3 Abbottsford 
st., Roxbury.

REIKALINGI AGENTAI. Conn. val
stijoj pardavinėt apsaugą nuo ligos 
ir susižeidimo. Pardavinėdamas mu
sų apsaugą vakarais, galima uždirbti 
nuo $25 iki $75 į są vaitą. Rašykit 
greit.

ADAMS and JACKSAVAGE
941 Bank st.. tVaterbury. Conn.

P VRSIDUOD Y SPAl STl VE
Parsiduoda gerai įrengta spaustu

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

LITUI’ANIAN AGENCY
249 Millburj st.. VVorccster. Mass.

MOTERIS AR MERGINA reika
linga prižiūrėt namą ir 3 vaikus ka
da išeinu į J : 1 "
Mylinčios užimt tokį darbą 
atsišaukti per laišką. Mokestis pagal 
sutartį.

da išeinu i darbą, ir pataisyt valgį, 
malonės

(34)
John Kuizin

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

vo balta, bet dabar jau parų- prašo, kad jam kur atsilan- 
dus. Nuo tilto procesija Įsi- 
suko < 
kur per pusę valandos buvo 
pertrauktas visas judėjimas 
Didelės minios žiopsotojų 
užgulė Visus šalygatvius ir 
skersgatvius.

”Be' kareivių sargybos, 
belaisviams varyti buvo da 
surinktas būrys lenku kai
miečių, kurių vieni ėjo su 
dalgiais, kiti nešėsi ant pe
čių dideles buožes, padary
tas pakelėj iš ąžuolinių ša
kų. Sargyboj buvo beveik 
tiek pat kaimiečių, kiek ir 
kareivių, bet retas jų turėjo 
karabiną, nes ginklu len
kams net ir fronte stinga.

Pajieškojimai
Pajieškau P. Ivanauske. Kauno 

-ub.. Skaudvilės anskr, Stulgių vale, 
Rezgalių kaimo. Meldžiu atsišaukti 
arba žinantieiimalonės prapešti. Č34) 

Vaclovas Staskevičius
15 E. llth st., • Georgetown, III. •

Dar vienam bankui riestai.
Kai kuriuos Bostono ban

kus užpuolė šiltinės. Nespė
jo da Hanover Trustas išgy
ti, kaip štai valdžios agentai 
tapo pašaukti gydyti ”Tb.e 
Old Foreigh Exchange Co.” 
Anot valdžios inspektorių, 
kalbama kompanija turi 
$170.000 turto, gi jos skolos 
siekiančios jau $300,000 ir 
jos vis dar auga. ' Manoma, 
kad kompanijos skolos iš
augs net iki $400,000.

Valdžios agentai praneša, 
kad daugiau areštų bus pa
daryta to banko valdininkų, 
agentų ir jų pagelbininkų 
tarpe. Tikimasi, kad bus pa
daryta areštų net Lawren- 
ce, Lowell, Haverhill ir ki-

Paiieškav Povylauskv Frano Anta
no. Kazimiero ir Benedikto, ir Aleko 
Žemaitėjo. Malonės atsišaukti arba 
kurie žinotu teiksis pranešti. (35) 

Kazimieras Morkus
225 Harvey avė., ' Detroit, Mich

PAVYZDINGA ”TVAR-
KA.”

Štai jums lenkų "tvarkos 
pavyzdis:

Tūlas laikas atgal kuni
gas Šveistrys sumanė va- vv, ... ..........—........... ...
žiuoti iš Škotijos Lietuvon, tuose miestuose, kur randa- 
ir važiuoti per vokietiją. si nemažai ateivių. Vis tai 
Važiuojant gi iš Vokietijos manoma areštuoti ypatas, 
Lietuvon geležinkeliu, būti- surištas su kalbamo banko 
nai reikia pervažiuoti per bizniu.
taip vadinamą lenkų "ko-: žinia, nesmagi! matyt 
ridoriu” ir reikia turėti len- areštuojamą žmogų. Bet da 
kų valdžios leidimą. Todėl nesmagiau matyt 
Šveistrys parašė lenkti kon
sului Londone, klausdamas, 
ar galima bus jam gauti 
toks leidimas.

Praėjo keli mėnesiai lai-

ir važiuoti per vokietiją.

I

si nemažai ateiviu. Vis tai

. ; žmogų, 
kurs ačiū netikusiam banko 
vedimui, neteko savo pasku
tinių sunkiu darbu sutaupy
tu centų.

”Old Colony” bankas da

Pajieškau Stanislovo Januškevi- 
-'•:aus. Kauno g'.b:, Kuzy vaisė, Lap- 
kasų kaimo; gyveno Rochester. N. Y. 
I.ai atsišaukia arba kas apie jį žino 
malonės pranešti. (32)

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

I^keport. N. H.

Pajieškau draugo Jono Pinarausko, 
yra svarbus reikalas. Lai atsišaukia 
arba kas apie jį žino malonės pranešt. 

Antanas M ielinis
7 Klund st,, Wilmington, Dėl.

A NTA N A S LEN K AITIS iš Lietu
vos. pajieško savo brolių Juozapo. Jur 
gio ir Adomo, visi Amerikoje bet ne
žino kur. Paeina iš Kulokų kaimo 
Liudvinavo parap.. Suvalkų gub At-’ 
sišaukit tuojaus pas: i "tai

V. Cikanevich
629 Driggs avė, Brooklyn. N. Y.

Pajieškau sūnaus Juozapo Stdensbo 
jis apleido tėvus 1917 m„ gruodžio 
menesyje. Kas apie jį žino malon-s 
pranešti arba pats lai atsišaukia tė 
vai yra dide'iam nubudime.

Petras Sulauckaą
394 Rače st, Holyoke. Mas, 

------------------------------------------------ r.
Pajieškau U tikos Pipiro, pirm dvie

jų savaičių gyveno Utikoje. dubar^l 
zmau kur. Pipiras išdilo kaip kampa- 
r,s- ""ss? „prkyM

1 Shoes st, N Y

Pajieškau Mikalinos Sann«r»;»s- 
Jaktinskienės iš Kražių. S
jąa motinos laišką. Kas žino 
lot arba pati lai atsišaukia.

K. A1ex P. L. Klemerausica. 
303 Hancock st, Dorchester, Mass.

PARDAVIMAI

Rekordu

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

LCTUIS T.. CKIPURNA
20 S. Greene st, Baltimore, Md.

«

9

E-4362

Bile vi-----
pagrajinti jums bile

LIETUVIŠKI REKORDAI

Paminėti čia šokiai ir juokai yra graži kombinacija
10 Inch— S1.00

( PAVASARIO DAINOS. _ I JAUNAVEDŽIO PASISKUNDIMAS
E-453n j pAKOI. JAI N \S TAI IR LINKSMAS E-4™? | PAS TARDYTOJĄ.

Jus nivli’e šokti arba bovvtis tarpe šokėju. Jūsų širdis plaka daug greičiau kada iš
girstai žavėjau-, ias meliodijas ir smagius ritmus Peno muzikos arba instrurnenta- 
lio kvarteto. .. .... ““ “. * *' ........
re<čius ir Įsigilini i linksmybę muzikos ir šokiu, 
linksmindavotės praeityje? Ar i..™
atgal ? 1 
tuos

jio kvarteto. Tai via gyvybės momentas ir tuomet užmiršti visus dieninius savo ru- 
............ ... ' ' ■' ~ ’ '■■■■. Ar neatsimenate kaip būdavo jus 

Ar nesinori jums susigrąžint tas smagias valandas 
’ Ir štai tas viskas yra ant Columbia Rekordų. Ir kada jus ilsitės grajinant 

šokius ir esant gerame upe be abejo jus norėsite išgirst tuos du juokingu dia- 
viršuje. Pasiklausyk tuos rekordus šian 

artymiausią Columbia rekordų pardavėjų.
Jogu ant antro rekordo kur vra paminėta
dien pas t-‘. 1 '

Ir štai Butėnas ir Petrauskas jūsų namuose 
i Kur upeli - teka. ( Jonas Butėnas 
į Viltis. I base.

E- 4363^

Paprašyk jusu pardavėju naujo Kataliogo Tarptautišku Instrumentalių 
ienrfs Columbia Rekordų pardavėjis Suv. VąlsL ar Kanadoje mielai sutiks 

vieną tų Rekordų be jokio atlyginimo. Jis taipgi duos jums 
Kataliogą Columbia lietuviškų Rekordų. Paprašykite jo.

Kaip pirksi rekordus, reikalauk Columbia 
Rekordu ir nurodyk kiekvieno Numerius.

Žiūrėk kad toks Vaizhaženklis 
butu ant kiekvieno Rekordo.

COLUMBIA GRAPHOPHONE COMPANY

E-1415 ’

Kas suhator. vakarą. * 1 
Jau sawlut< leidžias, J

Piemenėlis.
Pavasary}.

Columbios 
benas.

Mikas Petrauskas 
tenoras.

REIKALINGAS APTIEKORIUS 
Turintis nors pirmus registracijos 
laisnius; gera užmokestis teisingam 
žmogui. Atsišaukit tuojaus. (35) 

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

PARSIDUODA KOSTI MER1ŠKA 
SIUVĖJU DIRBTUVE; vieta gera, 
apgyventa lietuviais ir lenkais, iš
dirbta per kelis metus. Savininkas iš
važiuoja Lietuvon, norima greit par
duoti. (34)

J ALEKSA
14 Milbury st.. Worcester. Mass.

KAS NORI PIRKT KARMA. ATSI
ŠAUKIT! Aš parduodu dailę ūkę su 
budinkais ir 65 skėriais žemės. Apie 
25 akeriai apsodinti vaisių medžiais; 
obelėms grušiems, slyvais, pyčiems. 
vinuogėms ir tt. 65 mailės iki New 
Vorko. 4 mailės iki Hudson upės; par 
duodu už $3,300. Vieta labai pelninga 
ir -kiekvienas žino, kad vaisiai dabar 
duoda gerinusį pelną. Platesnių žinių 
klauskit pas savininką lietuviškai.

L. E. Rubian (37)
Marlboro. N. Y.

KARMOS KARMOS
Pirkite Karmą didžiausioj lietuvių 

ūkininkų kolonijoj. Michigane. Čia 
jau yra pirkę suvirs 400 lietuvių far- 
mas. Pirkit čia rudenyje, nes pavasa
ryje bus daug brangesnės. Fountain 
apielinkėie žemė yra pagarsėjusi sa
vo gerumu ir viršija visas kitas že
mes kokios tik yra pardavinėjamos 
Michigano valstijoj. .Parduodu far- 
mas ant lengvų išmokėjimų. Turiu 
ant pardavimo 57 farmas su budinkai 
ir sodnais, prieinančius prie upių ir 
ežerų. Taipogi turiu daug farmų par
davimui su gyvuliais, padarais ir ja
vais. Dėl platesniu žinių rašykit, o 
gausit farmų katalioga. (34)

J. A. ŽEMAITIS. 
R. I. Fountain. Mich.

SKAUDA! BRITVA!
Kurie norite, kad jūsų veidas butų 

čystAs. švelnus nuo plaukų, tai reika- 
laukjt pas L. J. Chipuną BRITVOS 
kurios yra ištirtos par barzdaskučius. 
Kainos: $3.50, $4.00, $4.50, $5.00,
$5.50, $0.00. Jeigu jūsų veidas nemy
lėtu tą plieną, palei reikalavimą bus 
apmainyta arba pinigai sugražinti.

(3«)

Columbia
Rekordai skamba 

gražiausiai ant 
Columbia 
Grafonola

Kaina. S32.50 
iki $2100

MFAIKOS DEIMANTAI
Meksikos deimantai, artimai lygi

nasi tikriems Pietinės Afrikos dei
mantams. Sunku yra juos atskirti 
nuo tikrų brangakmenų, nes jie turi 
tokį žavėjantį mėlsvai-baitą orarykš
tes ugninį blizgėjimą (gvarantuoti 
ant 20 metu). Mes prisiųsim Gold fi- 
lled moterišką žiedą, su Mexikos dei
mantu. už $8.45. Tokį pat vyrišką žie
dą už $9.95. Užsisakydami prisiųskite 
savo piršto mierą. Jeigu nebūtumėt 
pilnai užganėdinti, mes priimsime žie 
dą ir pinigus sugrąžinsime, atimdami 
siuntimo ir pakavimo išlaidas. (.35)

BRtGHTON SALES AGENCY 
4436 So. Fairfield avė Chicago, III..
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Lenkų valdžios silpnumas.
True translation filed with the post- 
master at Boston, Mass. on August 
25, 1920, as reąuired by the Act oi 
October 6, 1917.

e

Bostono '’Transcripto' 
korespondentas iš Dancigo 
telegrafuoja •’

Jeigu lenkų valdžia turės 
iš Varšuvos bėgti, tai Ji vei-< 
kiausia pakriks: viėni mi-j 
nisteriai trauks i Krokuvą, 
kiti, tų tarpe ir užsienio rei
kalų ministeris kunigaikš
tis Šapieha, — Į Poznanių. I 
Visokios užsienio misijos ir-! 
gi nutarė keltis Į Poznanių,; 
nes jos yra prijungtos prie 
užsienio ministerijos: bet j 
manoma, kod jos tenai ne
ras nei ministerių pirminiu-; 
ko Vito,' nei vice-pirmininko Į 
Daszvnskio. Lenkijos galva 
Pilsudskis irgi veikiausia 
pasijieškos sau vietos kur 
kitur.

Tečiaus užsienio legacijos 
nedaug deda svarbos ant to 
valdžios pakrikimo, nes ir 
vienoj vietoj būdama ji ne
gali susirinkti ir nieko nu
tarti. Tariant vieno kores
pondento žodžiais, "ji visai 
neteko sąvokos apie dalykų 
stovi.’’ DeL cenzūros negali
ma buvo visą padėti aprašy
ti ir išaiškinti.

Bet rašydamas dabar iš 
Dancigo aš galiu pasakyti, 
kad Lenkija labai siipna ne
tik karėje, bet valdžioje ir 
politikoje. Jos apsaugos ka
binetas, sudarytas tikslu. 
suvienyti sali didžiausio pa
vojaus valandoje, yra stip- ruoti visų trijų kalbų 
rus skaičiumi, l. ’’ __ J . ?
savo vienybe, negreitas’ ta- taikė man. kuris kitaip ne
rimais ir palinkęs eikvoti moka, kaip tik lenkiškai ir 
svarbų laiką tuštiems gin- rusiškai. Prisiėjo aiškinti 
čams. Dvi dienos praleistos jam rašto Turini rusu kalba, 
kabineto ir krašto apsaugos Viena sunkiausių Pilsuds

kio cenzūros taisyklių yra 
ta. kad šalies viršininko ne
galima kritikuoti. Todėl pa
staruoju laiku korespon
dentai turi daug dalykų iš
leisti. Valdininkai skundžia 
si, kad užsieniuose esama 
labai klaidingą nuomonių 
apie Lenkiją; tuo tarpu tie 
patįs valdininkai yra kalti, 
nes iš jų nieko negalima iš-į 
gauti ir apie juos pačius ra- 
syti nevalia.

I

Reiškia, 'Laisvė" žino, 
kad Įtarimas be faktų ir 
pliauškimas yra darbas "be
gėdiškas”. ■niekšiškas”, ly-! 

lais lenkų kariumenei. Bet gus "šuns lojimui žiūrint į į
atvykęs i Dancigą patyriau, mėnuli", ir tt. Bet, matyt, ji' 
Kad visos tos pasakos apie žino tai tik tuomet, kuomet 
ginklus yra skleidžiamos su Jos pačios kairin. 0 juk kiek 
tam tikrais išrokavimais. 
Kaip aš dabar sužinojau, 
tai išviso Į Dancigą yra atė- 
ęs liktai vienas laivas.

Laikraščiai nuolatos ra
šo. kad Anglijoj ir Francu- 
zijoj mobilizuojamos divizi
jos ir siunčiamos Lenkijon, 
tik vokiečiai trukdą ju per
siuntimą per Vokietiją. Te
čiaus nei vien s irzlūs lenkų 
laikraščiu-.'vse . esimato auie 
tai. Kad i<se siaise zmui.es 
yra priešingi siuntimui le
kiu diviziją.

vienas bešališkas žmogus 
pasakys, kad plūdimų "pro
fesijoj** "Laisvė" kelis kar
tus toliau nuvažiavo, negu 
pats "Proletaras,” ir kad 
"Laisvės” išduotas "Prole
tarui” "atestatas” tiktų la
biau jai pačiai.

J. S. Prusaiaitis.

MOTERIMS PLAUTIS
ČIRKŠLĖ $1.95

vi

numenę prieš tx
engriją as -

pagalbą. Skajt;-":.;— ačsii- 
pranta. kad iš u: ša.L: ; kiu 
pagalba J.viiki Ai '.ėgad at
eiti. Pasekmė tos t-’vua_aii- 
dos yra tokia, kad didžiuma 
lenkų tikisi išganymo iš ša
lies ir paris sėdi apsileidę.

. Cenzūra biauri.
Korėspondentams dau

giausia vargo būna su len
kų cenzūra. Cenzūros biu- 

‘ ras susideda iš būrio oficie- 
rių, iš kurių tik vieną pasi
seka surasti, kuris pažįsta 
anglų kalbą: kiti gali tiktai 
"okiškai arba francuziškai, 
nors jiems prisieina cenzu- 

__  L j raš- 
bet silpnas mg Vienas cenzorius fsasi- ?__ _ , . , . .

I 
I

I

I

tarybos debatuojant apie 
sovietu pasiūlymą siųsti i 
Minską taikos delegatus, 
kuomet kiekviena valanda 
vedė lenkų armiją prie di
džiausios katastrofos, aiš
kiausia parodo lenkų val
džios nesumanumą. Kaip 
bolševikai nurodo, lenkams 
ėmė 48 valandas priimti so
vietų pasiūlymą, kuomet so
vietams ėmė tiktai 4 valan
das priimti .lenkų pūsiulv- 
mą. Bet lenkai nebūtų galė
ję duoti atsakymą ir i dvi 
dieni, jeigu sąjungininkų 
misijos nebūtų įsikišusios ir 
atsakvmą jiems panašiu- Į 
sios. Taip pat posėdžių po;' 
sėdžiai buvo laikomi, I._T 
nutarus, kur kelti sostine, j . 
Ministeriai iš Prusu Lenki- Į parąs.}tus

“Laisve” žino.

ir elektrikos šviesa, 
už mėnesi, 

karvė, kiau-

TAIKA AR KARĖ.
Išrodo, kad pasaulis ir vėl 

yra sklydinas didžiai pavo
jingos eksplioduojančios 
medžiagos. Ir kas rytą kiek
vienas griebiasti laikraščio 
: ažiurėti bene ‘ pasiliko da 
-dek vilties už taiką, o gal h* 
ėi nauja pasaulinė karė ne

išvengiama. Ir kaip tik ačiū 
tanų karšti sukeliančiam iš
laukiniam padėjimui, mes 
i,er lengvai užmirštame, 
kad dabartinis laikotarpis, 
vasaros galvas, yra taipgi 
labai kritiškas musų viduji
niam stoviui. Oro atmainos 
nuo karštos vasaros ant u- 
kanoto rudens reikalauja 
rūpestingo musų gyvybę 
palaikančių spėkų mobiliza
vimo. Mes privalome pasi- 
runinti, kad musų vuduriai 
judėtų reguliariai ir kad 
kūnas išvystytų juo augš- 
eiausi pasipriešinimą ru
dens ligoms. Trinerio Ame
rikoniško Elixiro Karčiojo 
Vyno pagelba Įstengsime 
oeržengti persikeitimo lai
ką be jokių priepuolių, ir to
dėl dabar yra kaip tik laikas 
pareikalauti iš savo aptieko 
liaus arba vaistų pardavėjo 
duoti jum Trinerio Ameri
koniško Elixiro Karčiojo 
Vyno. Įsigykit taipgi Trine- 
rio Cough Sedative. kosulį 
sulaikančių gyduolių nuo 
persišaldymo ir Trinerio 

. Linimentą nuo reumatizmo 
i ir neuralgijos skausmo, ku- 
į ri jaučiate šiuo laiku! — 
‘ Toseph Triner Company, 
1333 - 45 So. Ashland Avė., 
Chicago. III.*

gyvena 10

Wildber, Pe., Ceriausis 
Nainy Miestukas Amerikoj

Gali pasiūlyt PASTOS ». 
darbą da dei keli >iik"> inži
nierių, kurie myli tokią vie
tą, kur gali dirbt KIEKVIE
NĄ DIENĄ.

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

Namai iš 6 kambarių, dar 
želiai
Randos $8.50 
Galima laikyt 
lių, vištų.

Windberyje
tūkstančių žmonių, visokios 
bažnyčios, mokyklos ir gera 
augštoji. mokykla. Kruto- 
mų paveikslų teatrai, moder 
niški storai, bankas ete. Tik 
kelios mailės nuo Johnstown

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

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

MINING COMPANY 
Windber, Pa.

-r-d Haymarket 4164
Gyvenimo Tel.: Camoridjre

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 215.

Rusijos Revoliucijos
PAVEIKSLAS

i

Kuomet "Laisvės” špalto- 
kad se dienos dienon matyda- 

, vau nepamatuotus, tyčia 
; pliauškimus ir 

n šmeižimus, ypač ant socia- ]3S stjo uz Poznanių o .. . unornPt anšmpiztam 
ministeriai iš buvusios Aus- hst,«> !r Kuomet apšmeižtam 
striios Lenkiios laikės Kro-.n?<įu ta . La.’^yje nei 
kuvoe- kiekvienas už savo ' Pateisinti, maniau
kraštą. Ir tie ginčai taingi,8?11- k?d ,L;s.ve. tur bu.‘ ne:

ir niekšiš-
Bet kaip nusistebėjau 

pamatęs ”L-vės” 186 nume
ry straipsnį antgalviu: "Tai 
bent pliauškimas.’’ Jame 
”L-vė” plusta savo ”kolegti” j 
aidoblistu organą "Proleta-; 
rą” ūžtai, kad "Proletaras” 
buk be faktų įtaręs "Lais-: 

redaktorių Paukštį, j 
■ esant šnipu, provokatorium, j 
Palmerio agentu. "Laisvė”' 
sako: "Kada tiems begė-‘ 
džiams buvo atsakyta ir pa
reikalaut?, prirodymų, tai i 
jie sekantį "Proletaro” nu-: 
merį išleido • pašvesdami 
vien dergimui Paukščio." 
Toliaus: "Faktų, prirody
mų tiems niekšams nerei
kia, jie su faktais nesiskai
to.” Dar priduria: "Mes to
kius ’Proletaro’ plūdimus! 
skaitome lygiai šuns lojimui j 
žiūrint į mėnulį.” i

nebutu naslteS kaži>r kol1-™.
lei. jeigįi sąiunpmnkii nu- į" BrtkdDnu 
sijos nebutu dariusios spau- Kas- Be „j P ,?u
dimo. Didžiuma balsu nu
tarta galų gale kelti valdžią 
į Poznanių, nes tenai stovi 
geriausia apsaugos divizija, 
kurioj yra užsilikusi da vo
kiečių disciplina. Tečiaus Į 
ministeriai. kurie buvo|._ , 
uriešingi kėlimui valdžios į lves 
Poznanių, pasisakė vis tiek 
tenai nevažiuosią. Tuo budu 
pakrinka visa valdžios ma
šinerija.

Tik meluoti gerai moka.
Nors šiaip lenkų valdžia 

apsileidus ir ištyžus. bet 
propagandą varyti ir me
luot tai jau moka. Laikraš
čiai kas dieną pilni rami
nančių žinių, buk lenkams j 
pagalbą ateina iš užsienio 
pulkai kariumenės, dide’i 
siuntiniai amunicijos, buk 
Amerika tuojaus apskellį
si ant i kare prieš Rusiją, ir 
daug kitokių dalykų, kurių 
tikslas yra įkalbėti žmo-į 
nėms, kad tuojaus viskas’ 
busią gerai. Net ir aš ture-, 
iau tokį įspūdį, kuomet aš 
buvau Varšuvoj, kad į Dan
cigą nuolatos plaukia są
jungininkų laiN^ai su gink-

* *

I 
t

» 
t 
»

» »
i

«
*

« 
I 
« 
i 
I 
I 
I 
I 
« 
i 
t 
i 
t 
t 
t 
t 
« 
I 
I 
t 
»

t 
I 
I 
»

♦

« 
I 
I
• 
» 
t 
t
•

I 
< 
I 
i

I 

» 
t 
f

u

Daktaru Ofisai
✓

MEDICAL OFFICES
22 TREMOM RVVO. Scoliv Są. 

BOSTON. MASS.
Kalbame Ruskai ir Lenkiškai 

Gydo vyrų ir moterų slaptas 
ligas, kraujo ligas ir nusilpnė
jimą.

Primą egzetninaciją ir kraujo 
išbandymą esant reikalui pada
rome dykai.

Valandos: Nuo 9 iš ryto iki 
9 vakare.

Minėtas paveiksią* parodo , kaip 
nuginkluoja carą ir kaip jis turi pa
sitraukt nuo sosto. KevttHucijonie- 
riai aplinkui apsupę su raudonomis 
vėliavomis apskelbia Laisvę. Pa
veikslas spalvuotas ir gerai atrodo. 
Prisiuskite 25 e, o mes prisiusime 
jums paveikslą. Galite suvyniot 25c. 
į popierą ir pasiųst prastam* laiške 
užrašydami aiškiai adresu.

KELEIVIS”
255 Broadway,

So. Boston, Mass.

Kaip tai Rainkočių, vyrams ir 
moterims ir vaikams; dėl vyrą 
darome ir "Overceats” 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 inęaliotinis 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 bendrovė eina prie 
atidarymo verauzės (Ware- 
house) ir uždėjimo savo krau
tuvių.
Mums yra reikalingi agentai 
visose lietuviškose kolionijose 
pardavinėti musų išdirbystės 
ta vorą. Uždarbis yra geras. 
Su visais reikalais kreipkitės 
musų bendrovės vardu:

Progress Clothing
Mfg. Corporation

343 Broadvvay, 
South Boston, Mass.

£ Telephon'e. Malden 3661-W. CHELSEA tS91-W.

DAKTARAS 8. C. PAVLO
£ Sugrįžo iš Rusijos kur jis buvo vyriausiu daktaru Perzos gu
lį berniies Ibmnbuėio ir Odęsos ligoninės. Specialistas-chirurgąs ir
K veneriškų ligų.
| CHELSEA. MASS, 142 BKO.ADW.AY.
| MALDEN. MASS. 356 FERRY ST.
i Priėmimo valandos: nuo 10-11 ryte, nuo 6-8 vakare.

NAUJAS IŠRADIMAS j

....Valstija ...

Šitą čirkšlę tūkstančiai moterų su 
pasitenkinimu rekomenduoja. Pada
ryta iš minkšto raudono gurno, įtalpi
na savyje 8 uncijas vandens, čirkš- 
kia plačiai į šalis, taip kad plauja vi
sas dalis vietos. Prisiųsk $l.v5 su 
savo antrašu, taipgi 15c. stampomis 
dei apmokėjimo persiuntimo. Turi
me daugybę tiems panašių dalykų ir 
prietaisų. Rašykit tuojaus.

FISHLEIGH K CO, l)ept. 124, 
CHICAGO. ILL.
____  9

As, Alena Kostovska, pasiro 
daii visai publikai akyse.

Kas mane išgelbėjo nuo varginan
čių ligų ? Salų ta ras Bitteris. Aš pei 
praeitus 4 metus buvau vos tik gyva. 
Aš kentėjau nuo nevirinimo pilvo h 
dispepsijos. Mažai tegalėdavau valgyt 
ir suvalgytas maistas suteikdavo 
daug man nesmagumo — atsiliepdavo 
skilvyj skausmai, rėžimas, gurgimas 
vidurių. Diegliai suimdavo po krutinę, 
šonuose ir strėnbse. Niekur aš nega
vau pagelbos dėl savo sveikatos. Bet 
kada aš pradėjau reikalauti Salų taras 
Bitteris ir Salutaras Regulatria dėl, 
moterų, pradėjau gerai jausties, gerai 
valgyti ir dirbti, pasidarė smagu vis
kas. Per 6 mėnesius aš savo paveikslą 
nebegaliu pažint ir palikau laiminga 
naudodama Salutaras Bitteria. Kaina 
SI.25. Galima gaut geresnėse aptieko- 
se, o kur negalima gaut, kreipkis pas:

SALUTARAS DRUG CHE.M. CO. 
Prof. J. Baitrėnas.

1707 Halsted St, CHICAGO. ILL 
l'žlaikom žoles nuo visokių ligų.
Šitą apgarsinimą turėtų perskaityt 

kiekvienas, iškirpt ir pasilikt.

S975

VISOKIUS VYRAMS 
KOTUS PASIUTAM

M VYRAI IR MOTERYS! Ar jum,- jau yra žinoma, j 
irad tapo išrasta gyduolė prašahnimui pleiskanų ir 
sulaikymui plaukų slinkimo?

J1EŠKOK PAGALBOS Ki li GALIMA RASTI.
SEN-RAYTO HA1R TONIC (plaukų tonikas), tat 

yra vėliausiai išradimas ir pasekmingtausm gyduo
lė nuo pleiskenų ir plaukų slinkimo. Be to t.ar, Jis 
sustiprina puolančius plaukus, padaro juos laoat 
švelniais ir hrilijantavai blizgančiais.

ISITEMYK! Žemiaus pasirašiusi Kompanija 
pilniausiai gvarantuoja SEN-RAYTO Plaukų to
niką, jog jis greitai ir visiška: prašalina pleiskanas 
ir sulaiko plaukų slinkimą.

VISUOMET reikalaukite SEN-RAYTO Plaukų 
Toniką pas barbenus ir aptiękuose arba pirkite is 
agentų. Gražaus formato, šauni 8 oz. įpusė svaro) 
bonkutė, parsiduora už $1.00; 4 oz.—už 60e.

Išbandymui gerumo, iškirpkite šį kuponą, pažy
mėdami savo vardą ir adresą ir įdėkite 10c. vertes 
štampų padengimui persiuntimo lesų, o mes prisiu
sime sampelj.

THE SEN-RAYTO COMPANY
6C17 VVade Park Avė, Cleieland. Ohio.

Gerbiamieji:— šiuomi aš prisiunčiu jums Ilk-, '.erlės . tainpų 
už kurias malonėkite prisiųsti man sam.ialą GV AKAM 00 tu 
ŠEN KAITO PLAUKŲ TON’lKO.

Vardas __
Adresas ...
Miestas ..

, Lietuviškai - Lenkiška Aptieka
Jeigu norite teisingų vaistų žemoms kainoms, tai visada eikite 

ant 100 Salėm str.. kur rasite visokių naminių vaistų šaknų nuo vi- 
~ " —1.__ _ -.r nuo užsisenėjusio rau-

matizmu, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valiniui, nuo uždegimo plan- 
f tių, nuo kosulio ir kitoj ligų- Taipgi turime nuo visokių slaptingų 1>- 
l P) ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo dėl vyru ir mo
ti torų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių. Mes jums patarnau- 
m sime kuogeriausiai, pašaukiame geriausius daktarus per telefoną už- ' 
$ dyką. Todėl jeigu norite gaut gerus vaistąs ir sučėdyt pinigus, tad 
$ ateikite į AKOEKĄ po numeriu (1)
į 100 SALĖM ST„ BOSTON, MASS.

i l ant 1QO Salėm str.. kur rasite visokiu nan 
r aokią ligi}, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, 

v: matizmi. nuo nusilDnėiimo strėnų, kraujo V:

OHnrniinmniiffliHMmMHimauMminanmuniiiaimHiiiiiiaiiiiuiiiiiiaiiiHHiuiicii:

MEILĖ “MEILE IR ŠEIMYNA ’
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DAILĖ

Ant 21 
akmens

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

ęelžkeliu važiuojantiems žmonėms, 
kuriems reikia visuomet tikras lai
vas žinoti. Gvarantuotan ant 20 Me
tų Ypatingas pasiulijimas. Mes iš
siųsime šį laikrodėlį ant kiekvieno ad
reso už$9.75 C. O. D. ir persiuntimo 
kaštus, su teise jums viską peržiūrėt. 
Jei busi neužganėdintas, nemokėk nė 
cento. Atsiminkite, jus užmokėtu- 
met už tokį pat laikrodėlį ašie $25.00 
jei pirktumėt kitur. Puikus auksuo
tas lenciūgėlis ir kabutis dykai su' 
dekvienu laikrodėliu.

EXCELSIOR WATCH CO. 
’06 Athenaeum Bdg. CHICAGO. ILL

daugiau niežėjimo, kasjmosi, plaukų slinkimo ir k r u; nesmagumų, 
įvykstančių nou pleiskanų.

RUFFLES
panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas. 
Paskui tik retkąrčiais suvilgymas galvos apsaugos ją nuo pleiska
nų atsinaujinimo.

RUFFI.ES 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 65c. bonkutę. .Mes taipgi 
galime atsiust jums tiesiog, jei gausime nuo jūsų 75 centus pačto 
markėmis ar money order. kuriuos siųskite šiuo adresu:

F. AD. RICHTER <& CO., 326-330 Broidvay, New York

Mėnraštis, kuriame telpa įdomiau
si straipsniai apie MEILĘ, ŠEI
MYNA, DAILE, MOKSLĄ, ir 
SVEIKATA; ŽA-VĖJANTI 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 DUODAMA UŽDYKĄII! Kaina $2.00 
užsirašys DABAR, tas gaus UŽ- 
DYKĄ, nes gaus vieną iš šitų do
vanų: (1) dvi artistiškų paveikslų 
sansiuvas, vertės $2.00; (2) dvi 
knygas: “Portugalų Minyškos Mei
liški Laiškai”, “Meilė ir Dailė” ver
tės $200. Musų adresas: “MEILĖ 
ir ŠEIMYNA,” 2023 Saint Paul 
Avė., Chicago, III.

intnouunuuiuiiinninflniiMfl!iiiuiiiu:iiutiiaiiuMiiiiHOiiiniiiii<iuitniiiHiuoiiuniii>ni3iini:iii::iti:n<inii!iiQiiu!!iiiiflaffiiMiiiHttX
MOKSLASl 

š

metams, bet kas

JUOKAI

-------------- —-------------------------------------------------------------------------------t-------------- --------------- --------------------------------------------------------------

Stebuklingas Kalendoriškas Laikrodėlis
Kuris parodo valandas, minutas. dienas savaitės, ku
ris mėnesis. mėnesio dieną ir permainas. Tai yra 
kas stebėtino ir toks laikrodėlis turėt yra didelis pa- 
rankumas visam amžiui.. Lukštai to laikrodėlio yra 
gražus ir labai tvirti. T akmenų, mechanizmas ge
riausio plieno ir nikelio, laiką laiko gerai, ir gva- 
ržntuotas ant 20 metų. Kiekvienam, kas tik pamato 
tas laikrodėlis patinka. Vertas užsfinerkus $15.00, o 
męs parduodame fabrikos \air.a už $9.75 ir priedų 
duodam, kuris perKą laikrodėlį mašinėlę drukavot 
laiškus ttypv.riter'. kun yra graži ir tvirta. Tu
ri visas raides, numerius ir zenRus ir ant jos kožnas 

gali drukuot, * kaip 
ant brangios maši

nos. Ji parsiduora-po $5.00 ir brangiau, o 
pas mus gauna DYKAI, kas 

.perka laikrodėlį-, Užtikrinam kiekvie
nam užganėdinimą arba gražinam pinigus. 
Prisiųsk 25c. rankpinigių, o kitus užmokėsi 
kada viską atneš į namus. Adresas: (23)

PRACTICAL SALES CAMPANY,
1219 NORTH IRVĮNG AVĖ, Dep. 300. CHICAGO, ItL.

~ o kenčia bereikalingai, 
nes tą niežėjimą galima 
letigvai prašalinti. Nebus

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

Vyrai ir moteris kenčia 
niežėjimą nuo pleiskanų.

i

Siutus, Overkotus 
ir kitokius Rubus

DUOKIT PASIŪT MUMS.
Mes'užtikrinau, kad Jus suėėdysft ptalgt 

Ir toreeite GRAŽIUS RUBUS. Kadangi 
nes imam materiją iš gerųjų firma ir pri- 
mieruojam rūbą pagal žmogų, todėl musą 
pastoti siutai ar overkotai nesudarko žaro- 
gans išvaizdos ir tona

TAIPGI I6VALOM

tvirteanL
SIUTUS IR OVHR- 
P1GIAI IR GERAL 

____  IR 1APROSINAM
VYRU IR MOTERV RUBUS 

Darkai geru Ir užtikrinta*. Kata* 
prieinama.

Tikro J.M broli* Hotavia

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

Ttilafooaa: So. Beatos—Sl«l«

ADAM SABULIS

------------  IR -------------

Straight Adams
RANKŲ DARBO UNIJOS 

CIGARAI.

Siunčiu po visą Ameriką ir į 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

233 Br6adway,
SO. BOSTON, MASS.

t

zmui.es
RUFFI.ES


Sovietų Rusija 
ir kiti dalykai

±U'*i^h ! Tl^ias Internacionalas <la
1920, as reųuired by the Act of - v»

Octooer 6. 191?.

Sovietų Rusija nėra be 
ydų. Bet nežiūrint jos klai
dų, ji yra didžiausia civili
zuotos žmonijos brangeny
bė. Nors ji nėra augščiau 
kritikos, bet visgi ji yra įdo
mia usis dalykas, koks tik 
yra Įvykęs nuo to laiko, 
kaip Didžioji Prancūzų Re
voliucija sutrupino feoda
lizmo tvirtoves.

Tai yra pirmutinis didelis 
bandymas vykinti gyveni- 
man socializmą, ir jeigu visi 
ženklai niekais nenueis, tas 
bandymas bus vainikuotas 
pasisekimu. Ištikrujų, jeigu 
pasižiūri Į tas milžiniškas 
spėkas prieš jjisusiburusias, 
tai jis ir dabar jau turi dide
lių pasisekimų.

Rusija šiandien viena pa
ti kovoja prieš suvienytas 
viso pasaulio jiegas, ir 
smerkti tas priemones, ko
kių ji yra priversta imtis, 
butų visviena. ka reikalauti 
pildymo stalo etikėtos apka
suose. Padėtis čia primena 
tą pianistą, prie kurio gabu
mu jieškoma priekabių. 
Kaip tik jis bando sėstis 
prie piano, jo kritikas stai
ga ištraukia iš po jo kėdę ir 
šaukia, kad tas pianistas 
nežinąs kaip vartoti kliavi- 
turą. Lygiai taip elgiasi ir 
sąjungininkai: jie visomis 
priemonėmis stengiasi nu
versti Sovietų Valdžią, 
idant prirodžius. kad tokia 
valdžia negali išsilaikyti.

Menševikų argumentai.
Menševikai pasiremdami 

Marksu nurodinėja, kad ti
krenybėj Sovietų Rusija ne
galimas daiktas. Ir teore- 
tiškuose debatuose, kaip 
man rodosi, jie ima viršų 
Tūlos marksizmo vietas su 
Trockio-ir Lenino siekimais 
ir užkariavimais toli gražu 
nesutinka, nežiūrint kaip 
da«g marksinės terminolo
gijos jiedu nevartotų. Te
čiaus Sovietų Rusija yra 
jau Įvykęs dalykas, konkre
tus faktas, ir man rodos, kad 
ji yra jau gerokai nužengus 
linkui socialistinės valsty
bės: ir jeigu butų galima 
kelti klausimą, ar socializ
mo vykinimas sutinka su 
marksiniu protavimu, ar 
ne. tai visgi, man rtidos, rei
kėtų sutikti, jog Įvykęs jau 
faktas yra tvirtesnis daly
kas, negu teorija.

Per pusę šimtmečio so-
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THE BORDEN COMPANY
108 Hudson Street New York

Insteigta 1857

Iškirpk Kuponų. Pažymėk Knygą. Prisiųsk jį šiądien 
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Street................................
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s>as taipgi girdisi ir turi kėjo pasiliaučiau jau r. \ lu- 
reikšmės; bet, nežiūrint kad siu perversmu. Senoji t\ar- 
jis priklauso prie_ Trečiojo ka buvo jau paversta gnu- 
Internacionalo, jis nei pusės vėsiais. . Klausimais ūktai 
to nepadarė Rusijai, ką pa- kilo, kokia turi būt natųa 
darė Anglijos Darbo Parti- tvarka. Jeigu kei ensKis 
ja, kuri oriklauso prie taip butų turėjęs pakankamai 
niekinamo Antrojo Inter
nacionalo.

Šituo aš nenoriu pasaky
ti, jog Anglijos draugai turi 
tiek daug galios dėlto, kad 
jie priklauso prie Antrojo 
Internacionalo. Ne! Jie tu
rėtų tiek pat galios nors ir 
nei vieno Internacionalo ne
būtų — nei 
Trečiojo.
Kaip Trečias Internaciona
las gadina Rusijos reikalus.

Sovietų Rusija yra pa
skelbus ir kelis kartus pa
kartojus. kad ji nori su są
jungininkais 
pasižadėdama 
šalyse jokios 
propagandos.

čičerinas, kaipo užsienio 
reikalų komisaras, atkarto
damas yra skelbęs, kad So
vietų Rusija nori gyventi su 
savo kaimynais ramybėje ir 
Į vidujinius jų reikalus ne-

L

ro Rusijai daug blogo.
j Užgyrimas Rusijos revo
liucijos tečiaus nereiškia, 
kad mes turime užgirti ir 
kiekvieną bolševikų progra
mos punktą.

Aš, pavyzdžiui, nemanau, 
kad Sovietų Rusija turėtų 
būt rišama su Trečiuoju In
ternacionalu. Aš visai ne
manau, kad Trečiojo Inter
nacionalo programas butų 
praktiškas arba naudingas 
Sovietų Rusijai arba vyki- 
nimui socializmo kitose ša
lise.

Internacionalas— vistiek, 
ar pirmas, ar antras, ar tre
čias — visuomet buvo tiktai 
apstraktė idėja. Tai yra or
ganizacija, kuri remiasi 
platoniškais bendro idealo 
ryšiais. Kaipo Įstaiga, ji ne- 
kuomet nėra pasiekus prak
tines jiegos. 0 Trečias In
ternacionalas iki šiol pada
rė daugiau bloga, negu ge
ra. Ypatingai jisai daug 
blėdies daro Sovietų Rusi
jai.

Internacionalizmas yra 
naturalė socializmo dalis ir 
jis turėtų būt skelbiamas 
kaipo toks. Bet Internacio
nalas kaipo organizicija so- 
cialės revoliucijos pama
tams tiesti, mano suprati
mu. neturi jokios vertės. 
Kiekvienoj šalyje socialė re
voliucija noksta kitokiose 
sąlygose, ir ji Įvyks tuomet, 
kaip prie tų sątygų spaudi
mo prisidės^ da ir pasaulio 
nuotikių spaudimas. Taip 
ir Rusijoj sugriuvo senoji^ 
tvarka.
Sovietu Rusiją .daugiausia 
gina kitu šalių socialistai ir 

darbininkai.

KAM KENTĖTI?
Raumatizmo. neuralgijos ir raumenų 
gėlimai greitai nustoja, jeigu patrini su i

& PAIN-EIPELLER
Mzbaženklis užreg. S. V. Pat. Ofise.

Z.urek. kad gautum tikrajį-garsujį per 
________________________ _ ‘Augiau kaip 50 metų.

žmonėms žemės ir tuojaus I Keikalauv'aVhue‘nS ’kan> tAu,lH’r’
išminties ir drąsos duoti j 

baigti karę, tai jis ir šian
dien butų buvęs minių gar- į 
dinamas,, o Rusija butų bu-j 
vus pariiamentarinė respu
blika.

Leninas tiek drąsos ir su
pratimo turėjo. Jis prakal- 

j ne j v j ---------------
jkuri patiko jų asmeniškiem j 
reikalam. Marksiniu teori i 
jų jis proletariatui visai ne-i 
aiškino. Neaiškino jų ir 
Trockis. Jiedu kalbėjo taip. Į 
kad kuodaugiausia žmoniu 
patraukus.

Kerenskio režimas buvo 
da ‘nenusistovėjęs. Kas kita 
buvo sugriauti caro valdžią, 
o kas kita Kerenskį nuvers
ti. Caro puolimas buvo tikra 
revoliucija; tenai veikė su- 
sidė.iusioš aplinkybės. Kę- 
renskis gi buvo tiktai at
stumtas nuo revoliucijos 
vairo, ir tą Leninas su Troc-

i Antrojo, nei j bėjo į minias tokia kalba,

susitaikinti, 
nevaryti jų 
revoliucinės

Taip U* kaTbėj^ kh. jalėjo padaryti Jau vien
Leninas ir taip pat yra pa
reiškęs Krasinas Londone 
būdamas. Tuo tarpu gi Tre
čiojo Internacionalo Kong
resas, susirinkęs Maskvoje, 
praneša svietui, kad jis sta
tąs vyriausiu savo tikslu or
ganizuoti pasaulio revoliu
ciją ir visose šalise griauti 
valdžias!

I

Iš pažiūrėjimo, Trečias 
Internacionalas nėr?. Rusi
jos valdžia: ištikrujų gi — 
yra. Yra žinoma, kad tos 
pačios kalbos, kurias sovie
tų valdžios lyderiai yra sa
kę kaipo Trečiojo Interna
cionalo suvažiavimų delega
tai, vėliaus buvo paduoda
mos sąjungininkams kaipo 
oficialiai sovietų valdžios 
pareiškimai. Todėl kuomet 
šitas Internacionalas taip

Daugiausia Sovietų Rusi- prieštarauja oficialiams so
jai pašitarnavo socialistu ir vietų valdininkų pasiuly- 
d?rbininku judėjimas kito- mams ir prižadams, tai jis 
.e šalise, nors su bolševikų i tiktai gadina Rusijos reika- 
nrograma jie ir nevisai'su- lūs. Šitą prieštaravimą ka-

tai jis

>au kaip 50 metų.
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tinka. Jeigu jie nebūtų pa
kėlę protesto prieš inter
venciją tai Anglija ir Fran- 
cuzija butų savo armijomis 
iek sustiprinusios Kolčaką, 
Denil.iną ir Judeničą, kad 
šiandien iš Sovietų Rusijos 
butų galėjus tiktai atmintis 
būti.

Anglijos Darbo partijos 
vadus komunistai nanrastai 
smerkia ir "išdavikais” va
dina. kam jie neprisideda 
prie Trečiojo Internaciona
lo. Bet tie vadai ir jų orga- i 
nizacija padarė Sovietų Rū-j 
-i jai dau<?’ daugiau gera, ne
gu visi Trečiojo Intemacio-

eializmas buvo beveik neap- nalo atstovai sudėti krūvon.
čiuopiamas idealas ir dokt- Tyčiojo Internacionalo 
rina. Pradėjus tam kristali-1 §a]jninkai, kurie Antraji In- 
zuotis Į tikrenybę, kai ku- Į ternacionalą vadina Rusi- 
rios tos doktrinos dalis gali įos revoliucijos pardavi- 
pasirodyt nepraktinos. Ir; ]<aįs> turėtų ypatingai Įsido- 
tame nėra nieko nepapras-! mėti šitą faktą: kuomet te
ta. Marksas buvo didelis, nevoje buvo Antrojo Inter- 
žmogus, bet visgi žmogus. ,nacionaio suvažiavimas, ru- 
Jis nebuvo dievas, neigi [gy_i€nkų santikiai pasidarė 
pranašas. Jo mokinimas,, labai aštrus ir buvo paskelb 
aplamai imant, pildosi; di- ta. kad IJoyd George duo- 
džioji karė geriausia jo tei- sjas Anglijos parliamentui 
singumą patvirtino. Bet vis svarbų pranešimą. Tuomet 
gi marksizmas nėra mate- Anglijos Darbo Partijos va- 
matikos mokslas, kur butų daj kurie yra parliamento 
galima nusakyti, kad du- atstovais ir buvo 'atsiųsti 
svk-du visuomet bus keturi.. delegatais Į Antrojo Inter- 

. i nacionalo suvažiavimą, Juo-
As nemanau, kad j etų:. pametė posėdžius ir 

Rusija patvirtina Markso, o J iai išvažiavo 
juo mažiau Engelso nu«a-. Kiek jie tuomet Sovie- 
^ST^^lS £ ri Rusijai pasitarnavo, tai 

A" ioinzri j*111 vlsl z.mv. a«v.
. j T*. f-T1 tas iu ir ių partijos nusista- ‘-v™- ,>$ kare.su Rusija.
~ x i'- • • tai Anmua sianuieii gai |<*U

mėiTkiTin’es %0JsuS£ but« PriPaži"u? e?’’!™!0 
dlvom Bet Sm-iet’ų XX įrita ' ”
yrą.pati pinnoii pradžia so- 1 j ; J ' R i a šian. 
eializmo knstahzavimosi. ir; uj* -e stipri4
mes negalime tuo n«n-jr 9varbj į
džiaugti, nežiūrint ar tas = draugė yra tik Anglijos 
su keno teorijomis sutinka, Darbo Partija. Supranta- 
ar ne. __________ _ _ »ma, Italijos socialistų bal-

patalizmas turi užleisti so
cializmui vietą, /’ ' “

doktriną ir apie proletaria-

jau visi žino. Jeigu ne griež-

o
tai Anglija šiandien gal jau

nitalistų valdžios vartoja 
kaipo stipriausi argumentą 
prieš pripažinimą Sovietų 
Rusijos.
Pagal • užsakymą revoliuci

jos negalima padaryti.
Jeigu Trečias Internacio

nalas stato vyriausitf savo 
tikslu "organizuoti pasaulio 
revoliuciją,” tai jo išrokavi- 
mai yra utopiški. Nes pagal 
užsakymą revoliucijos ne
galima padaryti. Ji Įvyksta 
liktai tuomet, kuomet ap- 
linkybėsv pribrensta. Kuo
met griuvo caro valdžia, Le- 

uiinas' buvo Šveicarijoj, a 
Trockis New Yorke. Jie da- 
sigavo šiandien taip augš- 
tai tiktai dėlto, kad jie mo-'

agitacijos pagalba.
. Revoliucija nušlavusi ca
ro valdžią ėjo kaip kokia 
audra, kur vadovaujamo 
asmens nesimato. Tai buvo 
griaujamoji revoliucijos da
lis. Tuo tarpu gi bolševikų 
padarytas perversmas, ku
riamoji revoliucijos dalis, 
buvo įvykinta jau žmonių 
pastagomis.

Trumpai sakant, jei ne 
Leninas ir Trockis, tai šian
dien tokio daikto gal ir ne
būtų, kaip Sovietų Rusija.

Žinoma, tas nesutinka su 
ta taisykle, kad viską nu
stato ekonominės priežas
tis, o žmogus nieko nereiš
kia. Bet šitos rūšies priešta
ravimas nėra toks jau svar
bus dalykas, kaip tas fak
tas, kad vietoj carizmo gim
sta socialistinė valdžia, duo
dama pavyzdi griovimui ka
pitalizmo ir kitų vergijos 
formų.

Bet .tai jau visai kitas 
klausimas, kurį reikia svar
styti skirium.

A. Cahan.
jMBilMKIMTfflff r ĮTifT iT iTT T 'r<-

Dr. A. J. Karalius
Gydytojas ir 
Chirurgas.

Gydo užsenėjusias ligas 
vyrų ir moterų; ypatingai ly
tiškas ligas.

Duoda patarimus sveika
tos dalykuose per laiškus. 

3303 S. MORGAS ST.
CHICAGO, ILL.

TEL. BULEVARD 2160.

KOSTUMIERIŠKV RŪBŲ KRIAUčIAMS ATYDAI! 
DIDEIJ PAGER1NIMA GALI TURĖT savo biznyje, parsitraukdamas setą 
PETRINS. Mes esam patyrę kiek vargo turi kriauėius su 1
siuto arba overkoto neturėdamas atsakančių petrinų; <» kaip LLN<>'A 
tiems, kurie jas turi. Yra gana daug atsitikimų -kad primieravima.-' visai 
nereikalingas. Fetrinos padaromos per Specialistą baigusį Ne.v Yorko auk
ščiausia KRIAUC1V MOKYKLA irpraktikavusi’ per 13 metą 
įstaigose. todėl nereikia-daug nė aiškinti apie atsakanti patyrimą PEIRI
NOS naiduodamos setais ir po viena. Visas informacijas suteikiam per 
laišką. ’ •
VIETINIAM GYVENTOJAM šiuomi paaiškinam, kad mes PASiLts.M 
SIUTUS ANT UŽSAKYMO ir PARDUODAM MATERIJAS.

Su bile reikalu kreipkitės šiuo adresu. 1 '<‘l
New Moon Clothing Co. 688—5 avė.. Brooklyn, N.Y. 

S. Zuhovicz inateigėjas.
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lie tris stulpai ant kurių mu
sų Banka paremta.

PISTORINO irYUNES
BANKA

223 Hanover st., Boston, Mašs. 
Mes pilnai ir užtikrinančiai 
galime nusiųsti dabar pinigus 
į LIETUVA. LATVIJA, LEN
KIJA, GALICIJA ir kitas vie
tas Europos greitai ir saugiai; 
siunčiam PASTĄ, TELEGRA
MŲ, ir ten išmoka vietiniais 
pinigais arba Amerikoniškais 
doleriais. Mes turime sąryšį su 
didžiausiomis įlankoms Euro
poje.

-Mes galime partraukti jūsų 
gimines ir šeimynas.
Musų Taupomam skyriui mo
ka po 5 nuošimtį už įdėlius. 
Ypatingą atydą atkreipiame 
sandeliams, vidutiniams ir 
mažiems pirkliams.
Musų Banka yra po priežiūra 
Bankų komisionieriaus. Mes 
parduodame vokiškas markes, 
rublius ir visokios rūšies obli
gacijas.
Kreipkitės laišku arba ypatiš- 
kai.

PiSTORINO & YUNES
BANKIER1AI

222 Hanover St., 
BOSTON, MASS.

GERIAUSIA LIETU
VIŠKA BUČERNE.
Visus tavorus parduadame 

pigiau negu kitur. Salyklos 100 
svarų $11.00; apynių po 90c. ir 
prisiunčiu visur.

K. Grigas
238 D st., So. Boston, Mass.

DAKTARAS NAMUOSE
Kų ti išėjo iš spaudos nauja knyga 

OAKT IRAS NAMUOSE* Knygu- 
ėje aprašoma visokias vaistiškas žo- 
es, šaknis.- žiedai ir tt., nuo kokių li- 
;ų ir kaip vartojama. Su lotyniškais 
jžvardyjimais, taip kad kožnas gali 
jas gauti bile aptiekoje. Apart to, 
.ra daugybė gerų pamokinimų, slajj- 
.vbių ir receptų. Tokia knygutė yra 
minam reikalinga. Prekė tik

M. ŽŪKA1T1S (35)

451 Hudson avė., Rochester, N. Y.

NUSIPIRK MOSTIES
TAI BUSI GRAŽUS! J» išdirte 

Mentholatum Co. Prieš eisiant guli 
ištepk veidų mosčia per kelis vakarus, 
o padarys veidą tyru ir skaisčiu baltu 
Toji mostis išima plėtmus raudonus 
juodus arba šlakus ir prašalina viso 
kius spuogus nuo veido. Kaina dėžu 
tės 50c. ir $1.00. Pinigus galit siųs’ 
ir štampomi8.

J. RIMKUŠ.
P. O. BOX 36, HOLBROOK. MASS.

rirmas Kūdikio
METAS YRA SVARBIAUSIAS
Jo gyveninio pradžia priguli nuo mai
sto, kokį jis gauna pirmais dvylika mė
nesių. Sustiprinimui kaulų ir tvirtų 
kojų maistas turi būti atsakantis, mai
stingas ir sykiu. lengvai, suvirškina
mas. Jeigu negali kūdikio žindyt

EAGLEBRAND
.MlLKi

Turi būti pirmutinis ant minties. Per 
virš 60 metų motinos ant jo atsidėjo. 
Eagle Brand vra labai rekomenduoja
mas ir užrašomas gydytojų dėlei savo 
švarumo, saugumo, lengvai pritaisomo 
ir gatavai suvirškinimo.
EAGLE BRAND. dėlei savo augštos vertės 
ir atsakantumo. yra idealis *visiėms tikslams 
kur paprastai naudojama pienas ir cukrus. 
Bandykit jį dėl sosu ir pyragaičiu.
Jeigu jūsų kūdikis neauga svarume, verkia ir 
yra atkaklus ir nesuvaldomas, pasiuskit ku
poną šiandien reikalaudama dykai ijiusų Kū
dikiu Knygos ir maitinimo instrukcijų jusu 
kalboje.

IirrTTIrraRiiriW

LIETUVIU ATYDAI
ZD YKAI

Suteikiame paaiškinimus kaip geriau važiuot tėvynėn, 
ir išdirbame pasportus trumpiausiam laike.

Partraukiame iš Lietuvos gimines ir pažystamus.

LAIVAKORTES VAŽIUOTI KRAJUN IR Iš KRAJAUS; 
SIUNTIMAS IR MAINYMAS PINIGŲ; PRIIMAMA PI
NIGUS -ANT PAčEDIJIMO IK MOKAMA NUOŠIMTIS.

HENRY C. ZARO
3 AVĖ.. Cor. 6 ST. Dept. L. 3. NĘW YORK, N. Y.

ATYDAI

as>

DOVANAI DEVYNI DAIKTAI DOVANAI I

Ruptura užmuša 7000 kas metai
Septynis tūkstančius ypatų kas metai nno patrūkimo (Rupturos), 

tai pnparodo laidotuvių paliudymai. Kodėl? Todėl, kad tokie 
neatkreipe greitos atyčios ir nepradėjo laiku gydytis. Ką tu darau 
Ar jus nepasitikit patįs savim nešdami ta naštą, skaudėjimą, arba 
kaip jus ją nepa vadintume t? Teisingai sakant, tą naštą žmones patįs 
palaiko — paremdami ją kaipo griūvančia siena - paduodami jai neteisingą pagalbą. Aprišimai Stabdo kraujo cirkuliaciją ir jų trynimas 
daugiau sunaikina nusilpnusiua muskulus kurie reikalauja didžiausios 
priežiūros. ’

Bet kaip veikiai tik tapo išrastas būdas ir kiekvienas, kurisį kenčia 
nuo tos naštos gali pasiliuosuot nuo to savo’namuose DYKAI. >lėtoda, 

«A 4°’ klausi!^. viena iš geriausių kokią
tik pasaulis žino ir su ja gali kiekvienas išsigydyt namieje. 
. t v LA»T10 PApU4KAITtS labai tampriai prisiglaudžia pne kūno

i-*

COMPAKV BlockMM? sJTUtaA? ‘7’^5 A A™' p,«l" " 
nurodymus DYKAI ant išbS&JĮ ”

Jus neturėjot tokio gero pasoulymo kokį mes šiandien darome. Laikridėlis, kurį jus matote ant paveik
slo. vra geriausio darbo. Kad davus progą kiekvienam įsigyti tą laikrodėlį, kuris tarnautų jums kelis metus, 
mes duodame labai žemą kainą už jį ir bėgyje sekamų 30 dienų, me* parduosime jo padirbimo kaina. Tas a 
uksuotas laikrodėlis, vidutinio didumo, yra tikro .nikelio, turi tikrus akmenis ir gvarantuotaa«. LaiKą ge
riausiai laiko. Šitie laikrodėliai skaitosi gėriausiais pasaulyje, :r kiekvienas įsigijęs tokį laisrcdėl) neatiduo
tų jį nė už jokią kainą; už $100.00 neduos jutos tokį0 užsiganėdinimo kaip sis uz $22.00. Bet kad supažindi
nus pubiką nu geriausiais Amerikos darbo laikrodžiais, mes parduosime juos dirbtuvės rainomis tip. už $12.35

TEMYKTT. Dėlei šio 30-dienų išpardavimo. m«s turime paskyrę 2,000 šitų laikrodėlių ta žema kaina, 
ir norim patart jums kad pasiskubintumėte užsisakyti, nes kiekvienam pirkėjui da duosim dovanų sekančius 
daiktus: l) Automatišką ylą su kuria jus galėsite siut cebatus, pleskes ji siuva kaip masina, duoda dvi siuli 
iš abiejų pusių; 2’adatas ir 25 jardus drato duodam su Kiekviena yla. 2) Šilko raikstelj laikrodžiui. 3) Au
tomatišką mašiną kirpimui plaukų, su ja gali kiekvienas nusi k ryt plaukus. 4Gražias kišenines sukas. 
5) Auksuotas žiedas su jūsų vardo raidėmis. 6) Patentuotas: retežėlis raktams. < i Naujas, pagerintas ziiiro- 
nas, kuris padidina mažiausius daiktelius iki natūralini JO didumui; prie to duodama paveikslų K) Tyro 
gintaro cigari'Včią. 9 Barometras, naujausio išradimo, kurs parodo atmainas oro, koks bus ryt ar uz kelių 
dienų. Jis panašus į namelį kuriam gyvena vyras ir moteris: kada gražus oras. tai išeina laukan moteris; 
jeigu bus lietus, tai moteris pasislepia namelin, o vyras išeina su skiečių. Argi nebūtų gražu ir įdomu tu
rėti jūsų name tokį barometrą?

Nė vienas šitų 9 daiktų negali būt parduotas at
stotai už jokius pinigus; mes duodam juos dovanų 
kiekvienam, kuris perka iš musų laikrodį. Męs nerei
kalauju* pinigų iš aukšto, tik iškirpk sį kuponą, pn- 
duok savo teising-. adresą, įdėdamas 35 centus už pri- 
siuhtimą, o užmokėsi paimdamas daiktus. Męs gva- 
rantuojam pilną užsiganėdinimą. jei nepatiks grąžin
sim jums pinigus.' Rašyk šiandien.

UNI0N SALES C0.
2629 W. CHICAGO AVĖ. Dept. CHICAGO, ILL.

Pirkėjai už Suvienytų Valstijų malonės prisiųsti pinigus su uųsakymn. ____ i

GVARANTfJOS KUPONAS. ,
Tamista: Meldžiu prisiųst man laikrodėlį, ku

rį jus parduodate dirbtuvės kaina už $12.95 ir 9 
daiktus, kuriuos pridedate veltu per 30 dienų; už 
tai aš įdedu 35 centus už persiu n titrą, o už daik
tus aš užmokėsiu juos priėmus.
Vardas ...........................................................................

Adresas ........................................................................

kare.su
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PONZES ROMANAS.
Kas patraukė žmones at

sidėti ant Ponzes? Puošniai 
Įrengti ofisai? Ne. Ponzi 
turėjo porą biednai Įrengtų 
kambarių. Ir viskas.

Gal Ponzes asmeniškas 
magnetizmas buvo tuo ak
stinu? Bet kur tau: mažiu
kas, penkių pėdų augštumo 
žmogiukas, sveriąš 95 sva
rus; iškrypusiom kojom, že
ma kakta, šokinėjančiom 
nuo vieno dalyko ant kito 
lyg žiurkės akim, nervingu 
rankų mosavimu—Ponze ne 
turi nieko, kuo butų galima 
iššaukti žmonėse pasitikėji
mą juo. i

Jis neturėji jokio supra
timo apie bankų reikalų ve
dimą: da mažiau pažinojo 
stambių pinigų sumų apy
vartos vedimą.

Kuogi jis sužavėjo mi
nias? Savo nachališkumu.

„Gerbiamieji, aš esmi žmo 
gus iš minių tarpo. Aristo
kratų dienos jau užbaigtos. 
Aš noriu biednus žmones 
padaryti turtingais,” taip 
kalbėjo Ponze kartą vaka
rienėj, Bostono „Kivanis” 
kliube. Panašiai vaišino jis 
savo kostumerius visą lai
ką, kolei atsidūrė už geleži
nių grotų, ir net būdamas 
už grotų.

Ir biedni tamsuneliai ita
lai, nevien italai, godus 
pralobti i pusę metų, rizika
vo savo centais, ir garbiilo 
Ponzę, vadindami jį trečiuo
ju garbingųjų italų: pirmas 
buvęs Amerikos atradėjas 
Kolumbus, antras Marconi, 
o tretysis— jis, Ponzi' 
. Vienas italas reporteris, 
Bercovici, nutvėrė kartą 
Ponzi reporterių minioj.

„Ponzi, tu esi melagis", 
užvažiavo Bercovici Ponzei.

„Taip, aš meluoju, jeigu 
tai man naudinga,” atsakė 
Ponzi.

„Ponzi, tu esi sukčius,” 
tęsė toliaus reporteris.

Bet Ponzi tokis Įžeidimas 
’ matomai visai neužgavo. 

Kaip tik priešingai.
"Kam taip kalbėti,” atsa

kė Ponzi šypsodamas. „Ge
riau štai ve cigaras -puikus, 
užsirukyke! Aš esu puikus 
vyras ar ne?”
- Ir visi reporteriai, buvu
sieji krūvoj, sutiko su tuo 
Gi Ponzi tęsė toliau.

"Ateikite pas mane Į na
mus. Turiu puikaus skysti
mėlio. Išsigersime.”

Tai tokis yra Ponzi. Gali
ma spiauti jam Į veidą, jis 
nusišluostis ir tars da ačiū, 
jeigu tik matys progą 
prisišlieti prie spiovusio ki- 
šeniaus. Tame ir slėpės Pon 
zcs pasisekimų priežastis.

Kaip jam vyko galima 
spręsti, kad ir iš jo biznio 
knygų inspektoriaus prane
šimo. Auditorius Pride teis
me užreiškė, kad Ponzies 
skolos siekiančios §7.000,009 

Valdžios agentai mano, 
kad Ponzi turi da pusėtiną 
glėbi pinigų kur nors užslė
pęs. Bet iki šiol, matyt, jiem 
nepavyko surasti, kur ir &nt 
kieno vardo randasi tie pi
nigai.

Ponzi teisme ir kalėjime 
jaučiasi puikiam upe. Tai 
liudija jo atsakinėjimas Į jo 
biznio likviduotoji} klausi
mus.

Taip, pavyzdžiui, i vieną 
receiverio pastatytą klausi
mą Ponzi atsakė sekamai:

„Aš čia pašauktas duoti 
paaiškinimą apie mano biz
nio įplaukas. Jeigu jus nori- 

• te žinoti apie jas aš apsaky
siu Į jūsų klausimus, jeigu 
ne— tai sudiev.”

Minioje juokas.
Advokatas Dodge pastebi 

. i tokį Ponzes atsakymą, kad 
tai tik pačiam Ponzei išeis 
ant nenaudos. , ,

„Prieš mane yra tiek vi
sokių pastabų ir rekordų,

kad tai jau nebedaro man 
jokio skirtumo.”

Ponzi kalėjime, sakoma, 
jaučiasi gana smagiai. Ypač 
dideliu pasismagėjimu skai
to jis aprašymus apie jo pa
ties iššauktą triukšfhą. Jis 
mėgsta taipjau šnekėtis 
apie tai su kitais kajiniais

31-MAS METINIS

PADEKIT SAVO PINIGUS I

Rengia S. L. šv. Kazimiero Dr
LABOR DAY PANEDEIAJE

ne tai su Kitais Kapiiiai>. o a u
Sekama ypata ant liūdi-Q KU£SCJO"2>CptdIlbcr. 19Zv
n Iria etinio Riiq ® '

L1TUVIŲ SALĖJE, 
kampas E ir Silver st., So. Bostone.

PRASIDĖS NUO 2 DIENA
Grajins Lietuvių ALGIRDOorchestra iš Monteilo, Mass. 

Balius bus vienas iš puikiausių, bus užkandžiu ir gė
rimų. Gerbiamoji visuomenė malonės atsilankyt.

Kvieččia KOMITETAS.

ninku suolo bus iššaukta 
Ponzes sekretorė, mergina 
Lucy Mėli; po to, vėl Ponzi.

Pranešama, kad‘trumpu 
laiku bus areštuota apie de- 
sėtkas su virš Ponzies agen
tų, kuriems Ponzi mokėda
vęs 10 nuošimti už sužvejo
tus pinigus.

Prieš Ponzi jau yra susta
tyta 56 apkaltinimai. Išbyla- 
vimui reikėtų dabar apie 
$100,000 vertės bondsas.
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PER 60 METŲ

Vedama per patyru- !
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sius Bankierius

Franklin Savings Bačka
BOSTONO MIESTE

6 PARK SQUARE
Perviršis

§1.400.000
Pinigus yra

Buk užtikrintu kad tie žmones, kurie investina jūsų pi
nigus yra saugus, ištikimi ir patyrę bankieriai.

Depasitų 
$21,000,000 

sunku sutaupyti, bet lengva pražudyti.
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Pirm f :

Kartu
Lietuvių 
Kalboje

su Pa
veikslais

Dabar k* tik Uėjo U po spaudo* 

Nauja Lietuviška 
BIBLIJA 

SATYROJE
■siera Biblijos coliu, tari 382
puslapius ir 3T9 paveikslėlius. lakei 
Įdomi ir naudinga kiekrleaai ypatai. 
Žmogus skaitydamas šia Biblija ir tė- 
mydamas j paveikslėlius, (kurie per- 
atato kas buvo pirm satvėriaso svieto 
ir iki užgimimui Kristaus), užmirš ui. 
sus savo vargu ir džiaugsis jogiaj to
kia knita iru®. J»» bes trumpi žis- 
bm vakarai.

KAINA TIK SI.OO
Norinti gaut ši* Biblija, pinigu 

siuskit Erprtso ar Pašto Money Orde
riu. arba registruotame laiške adresu:

• "KELEIVIS” d
255 Broad*>y,
Boston, Mass.

!

varoma degtinė ekspliodavo
Anksti pereitos nedėlios 

rytą ant North End pas vie
ną italą ekspliodavo slaptas 
bravoras. Verdantis rau
gas apipylė jo nugarą iri

Skandalas pavyzdingoj šei 
mvnoj.

Bostone gyvena valstijos T. 
kasierius F. J. Burrell. Ta-j 
sai kasierius turi įgarsini- . apjutino; kad reikėjo 
mų agentūrą. Taigi, būda- __ t_________ i
mas valstijos kasieriu ir tu-- - ---
rėdamas apieką ant valsti- 
jos iždo pinigų, sudėtų Įvai
riuose Bostono delesniuose 
bankuose, ponas Burrell su
manė pajodinėti biski tais 
bankais. Jis davė suprasti 
bankams, kad šie turi- gar- 
sintis per jo užlaikomą ži
nių agentūrą. Kaikurie ban-Į 
kų matomai paklausė p. į 
Burrell „patarimo”. Kiti gi i 
stambesni atsisakė.

Pasekmės pasirodė to-Į 
Idos, kad p. Burrell ištraukė 
valstijos pinigus iš vienų 
bankų ir sudėjo juos i kitus. 
Sakoma, ištraukęs jis pini- r 
gus iš tokių bankų, kurie) 
nedavę jam apgarsinimų, o) 
eudėjęs i tokius, kurie davę. .

Tuo budu pasirodo, kad. 1 
bankai, kaip, pavyzdžiui. ; 
Beacon Trust Co. turėjo ] 
F919 m. $227,973.18 valsti- ' 
jos pinigu, gi 1920 m — tik i 
S16o.208.96.

Federal Trust Co. 1919 m. 
—$376.698.10. o 1920 m. — 1 
$155,570.20.

First National Bank. 1919 
—$1.241,402.18, o 1920 
$1366,298.74.

.Nat. Shawmut. 1919 
$2.724,210.61. o 1920 
$403,422.10.

Gi iš kitos pusės bankai 
Hanover Trust Co. garsu
sis'bankas, su kuriuo Ponzi 
darė daugiaušia biznio)
1919 m. turėjo $30.140.14, o
1920 m. — §125,000.00.

Tremont Trust Co. 1919m.
— $45.000, o 1920 m.—$750.- 
000. '

Delei tokio p. Burrellio 
elgimosi dabar kilo baisi ler 
ma Mass. valstijos bosų tar
pe. įsimaišė net pats guber
natorius, kuris pareiškė, j 
kad jis nepavelysiąs ateityje 
dėti valstijos pinigus Į tuos 
bankus, kurie duosią apgar
sinimus p. Burrellio žinių 
agentūrai.

Burrellio bėdos da padi
dėjo, kuomet Hanover 
Prustas tapo Įveltas Į Pon
zies skandalą. Nėra abejo
nės, kad ateinančiais rinki
mais Burre’lio priešams pa
vyks atimti iš jo riebų vals
tijos karieriaus džiabą.

Kabošiaus farma apdegė.
Ant M. Kabošiaus farmos 

ištiko aną dien gaisras. Pa
samdytas darbininkas nuėjo 
su liktame gazolino pilti i 
automobilių. Gazolinas pa
gavo nuo liktarnės ugnį ir 
pasidarė ekspliozija. Bema
tant užsidegė šienas ir pra
dėjo liepsnoti visa daržinė 
Kabošius atbėgęs pradėjo 
gelbėti gyvulius ir labai ap
sidegino rankas' ir veidą. 
Sudegė visa daržinė ir ke- 
liasdešimts tonų šieno’.

Kabošiaus farma randasi 
Bedforde, netoli nuo Bosto
no. Jis nelabai senai ją nu- ■ _ 
sipirko ir per sunkų darbą ton. 
buvo jau prisiauginęs gra;| ~ARS,l;R(k.KRXP ■ 
zių gyvulių. Šita nelaime bučerne.
skaudžiai pakirto. Kabosiu ,ietuvių aę?>’ventoj vietoj, Cambrid- 
gyvenimą. t » 7"™'-

Z
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gabenti ligonbutin. Jo uoš- 
vė taipgi likosi nuplikinta. 
Trečias žmogus buvo sužei- 

, stas ant šalygatvio krintan
čiais langų stiklais, kuriuos 

. ekspliozija išmetė laukan.
Lungo rengė krikštynas ir 

norėjo pavaišinti savo sve-į 
čius kaip reikia, bet kadangi 

j degtinės dabar labai sunku 
; gauti ir už ją reikia labai 
'brangiai mokėt, tai jo čLrau- 
igai pamokino ji namie pasi- 
idaryti. Jis gavo ir receptą.; 
Buvo pasakyta, kad reikia 
įdėti gerai mielių, razinkų: 
ir vandens; šitą košę už
raugti. o paskui kelias va
landas pavirinti.

Pildydamas nurodymą, 
Jisai supylė tą raugą j pieno 
hlėšinę, užkimšo ją gerai, i- 
statė viršuje guminę paipą 
ir pastatė ant gazinio. pe
čiaus. Einantis per paipą 
garas turėjo virsti Į degtinę. 
Užkūręs po blėšine ugnį, 
Lungo nuėjo gulti.’ Bet nak
ties laiku pradėjo verkti kū
dikis. Lungo atsikėlė jo pa
žiūrėti ir nuėjo su savo uoš
ve dirstc’ėti. ąr bėga degti
nė. Kaip tik juodu įėjo vir
tuvėn. tuojaus bravoras ir 
sprogo. Matyt, paipa buvo 
užsikimšus ir blėšinėj pasi
darė didelis garo spaudimas 

Reikia pasakyti, kad šito
kiu degtinės varymu užsi
ima ir daugelis lietuvių. Tai
gi šitas atsitikimas tegul 
būva visiems pamokinimu. •

D-ra?H. C. PEKKINS 
persikėlė nuo 224 E st., i naują 
vietą. 556 E. Broadway. Teleph. 
So. Boston 495-R. Valandos nuo 
nuo 2—4. diena nuo 7—9 vak.

AUKSINE PROGA.
Parsiduoda grocernė >>u:Krausi< 

lietuvių apgyvento) vietoje. ant C ' 
ir kampas Boxven st., So. B• < - e. S; 
vininkas išvažiuoja į Lietuva, «re 
turi būti parduota ir labai p.u ai. u 
S700. Klauskite laišku arba vnat:s.<a

A. R.
132 C st., So. Ros’a .. Ua-s.

PARSIDUODA AUTOMOBILIU 
Buick. 6 cilinderiu. 7 sėdy : ’o 
matyt kiekvieną vakarą nuo ~ 
riant subatos ir nedėlios.

PETRAS JAČYS
-546 E 6tb st., So. Boston. '1

j GREITAI PARSIDUODA -imentinis 
namas. 10 ruimu, dviejų šeimynų.

' 16024 ketvirtainių pėdų žemės; visa 
išdirbta. Jaunas sodas. EG-ktrik "S 
šviesa, štymas. Parsiduoda niųiai. 
Klauskit pas Z A PUSTAS

227 D si ‘ So. Boston. Ma.-s.

I PARSIDUODA FORNIČIAI. , a:. 
3 kambariams, norima parduot yreit. 
nes važiuojam j Lietuvą. Gali matyt 
hile laiku.
V Sinkovič, 210 Broadway, So. Bos
tone, ant 3 lubų.

PARSIDUODA GRAMAFON \S <-.j 
36 rekordais, visai naujas, geros iš 
dirbystes "Pathe Freres.” Kurie n ■- 
retų turt- gerą muziką namuose ir su- 
sitaupyt pinigų, tai geriausia r> < >. 
nes parsiduoda pigiai. Galima matyt 
vakarais arba nedelioj. i
P. Shlageris. 44 Marine Rd.. So Bos
ton. Mass.

ra i i 
ski-
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U. s. NA! STEAMSHff COMPANY, Ine.
Plaukia iš NEW YORKO tiesiog į

BREMENĄ ir DANCIGĄ
Pasažieriai Kabino ir Trečios Klesos.

Kreipkitės

45 Broadway, New York City
arba prie Vietinių Agentų.

Dr. A. Christian
SPECIALISTAS

REIKALINGA MERGINA 
dirbti ofise, turi mokėt rašyt 
ankliškai ir nors kiek lietuviš
kai ; kreipkitės tuojaus j "Ke
leivio" krautuvę, 255 Broadway.

REIKALAUJAM keletos gabiu 
Agentu rinkimui ordelių ant Ro- 
beruotu Rainkotų. Darbas leng
vas. uždarbis geras.

Am. Eagle R. Mfg. Co.
454 Broadway. S. Boston. Mass

REIKALINGAS VYRAS
padėt taisyt vežimus; atsišauki
te tuojaus šiuo adresu:

199 Endicott st.. Boston. Mass.
 \

Reikalinga 10 Darbininkų 
Dirbti Yarde.

Kreipkitės tuojaus
MASS EIME & CEMENT CO. 
400 Portland st., Cambridge.

J GIRIAS Reikalingi į Beebee Ri- 
ver, Linco]n ir Mt vienas criri-

kalvis.
R’- . ?,2VNG and WOOD S I )( K LLMBER CO. Darbininkų 

skyrius, kampas Canal and Traversa 
s u. Boston. Mass. Ttaipgi gali kreip-' 
tis ant vietos. K

Kuris specializuoja gydyme 
chronišku ir abelnų ligų, lan
kysis Norwoode sekančiomis 
dienomis:
SERED0M1S ir 

PETNYČI0.M1S 
nuo 5:30 iki 8 vai. vakare.
BRŪZGOS APTIEK OJE 

ant Antrų lubų, 
ligoninė ir didisis ofisas: 
401 MARLBOROUGH ST., 

BOSTON, MASS.

Jo
s

tlGražiausių Dainų ir Naujausių
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JŲ KNYGA

SIELOS BALSAI

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

deklamuot ant viešų susirinkimų.
Knygoje trijų rūšių eilės:

TAUTIŠKOS, ŠEIMINISKOS IR DARBININKIŠKOS. 
Tai gražiassia ir turtingiausia eilių knyga lietuvių kalboje. 

Kiekvienas turėtų papuošti savo knygynų minėta knyga. 
KAINA TIK 75 CENTAL

Ta pati knyga drūtais audimo apdarais — 11.00.

Parsiduoda Forničiai mažai var
toti, pigiai. Matyt galima va
karais nuo 6, išskyrus panedė- 
lius, seredas ir petnyčias. (34)

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

PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 
DARBO VALANDAS.

Kiekvienas nusipirkęs tų knygų pasidžiaugs. Pinigus geriau
sia siųst "Money Orderiu,” popierinius galima siųst tusioj papras
tam konverte, užrašius aiškiai adresus savo ir Keleivio ir pnli- 
pyt už 3c. markų.

"KELEIVIST SO. BOSTON, MASS.

LIETUVIS DENT1STA8

Dr. M. V. Casper
(KASPARAVIČIUS)

451 BR0ADWAY, SO. BOSTON 
Tel. So Bostoa 17 

Ofiso valandos:
Nuo 9:30 iki 12 
”1 " B
” 6:30 * 9

ELIHU p. STONE
Representantas ir jo brolis

LOUIS G. STONE 
ADVOKATAI ir TIESŲ AT

STOVAI.
Veda provas civyliškas ir 
kriminališkas.
66—67 Journal Building

262 WASHINGTON STREET, 
BOSTON, MASS.
Tel. Main 3334

»

! Tel. So. Boston 506-W

■ DAKTARAS
A. L. KAPOČIUS
LIETUVYS DENTISTAS. 

VALANDOS Nuo » iki 12 dienų.
Nuo I iki 9 vai.

N8D8LIOMI8
IM 1 ▼. P« pfotų

Seredomis iki 12 dienų. 
Ofisas "Keleivio name 

251 Broadway, tarpe C ir D Sta.
8a BOSTON, MAM.

T - - T------------------ .....rrT------------- --
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i

I t?eAka,.,ngas. barberis.
, Dirbt vakarais ir subatomis, arba 

i M?kestis Kera- Kreipkitės 
pas P. Lapeną, 299 E st., So. Bos- 

(34)
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LIETUVOJ BANKAS AMERIKOJE

Veiks sąryšyje su
Lietuvos Banku Lietuvoje.

JAU BAIGIAMA ABU BANKU ORGANIZUOTI.
Kai tik akcijos bus išparduotos. Bankai atsidarys savo dūris bizniui. Akcijų 
nedaug lieliko. Gailėsis tie, kas dabar akcijų nenusipirks. *

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. 
Direktoriai:—Bankininkas W. G. Nash.

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

Pinigus už akcijas siųskite šiuo adresu:'

BALTIC STATĖS BANK
294 EIGHT AVĖ. NEW YORK, N. Y.

PASARGA: Informacijų klauzdami rašykite tiesiog i BALTIC STATĖS 
BANKĄ.
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TeL Beach 6933

DR. I. H. FRIEOMAN
SPECIALISTAS VENERIŠKŲ 

LIGŲ.
VYRŲ IR MOTERŲ. 
Taipgi kraujo ligų ir 

Reumatizmo.
Valandos: Nuo 9 ryto iki

9 vakare.
1069 WASHINGTON ST.

BOSTON, MASS.

Dr. L. J. Podder
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.
Telephone: Haymarkfet 3390

■ 1 ■ 1 ■■ ■ III •

Tel.: Richmond 2967-M.

Dr. David W. Rosen
Kalba Lietuviškai, Lenkiškai ir 

Rusiškai.
GYDO CHRONIŠKAS IR SLA

PTAS LIGAS.
VALANDOS:

Nuo 8 iki 10 ryto. 
Nuo 2 iki 3 dienų. 
Nuo T iki 8 vakare.

121 H ANO VE R 8 T.
BOSTON. MASS. ‘
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