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Steigiamas Seimas užgyrė 
Taiką su Sovietais.

RUSAI PASITRAUKS Iš 
LIETUVOS.

Rygoj tveriama Baltijos 
tatų sąjunga.

* Lietuvos Atstovybė *Wa- 
shingtone 7 rugpjūčio gavo 
iš Kauno šitokią kablegra- 
mą:

"Steigiamasis Seimas 6 d. 
rugpiučio užgyrė taiką su 
rusais. Priešinosi tiš kai-ku- 
rie socialistai, bet ne visi, 
šiaip visi už taiką.

’*šiandien baigiame Kau
ne derybas su rusais delei 
užimtų teritorijų evakuaci
jos. Rusai pasitrauks iš Lie
tuvos. — Elta.”

Prierašas:
Pasiųstoji Rygon Pabalti- 

jos konferencijon delegacija 
iš d-ro šaulio, karininko 
Natkevičiaus ir d-ro Zau
nio, matomai, turi savo ži
nioj kitus klausimus, o ne 
Vilniaus ir kitų okupuotų 
dalių klausimą, kaip iš pra
džios buvo spėjama, ši dele
gacija dalyvauja posėdžiuo
se kartu su Latvijos, Estoni- 
jos, Lenkijos ir Suomijos at
stovais.

Jonas Vileišis.

RUSIJA GALI KARIAUTI 
BE PINIGŲ.

Londonas. — Sąjunginin
kų karės dalykų žinovas čia 
nurodo, jog Rusija gali ves
ti karę visai neturėdama pi
nigų. ko negali jokia kapita
listiška valstybė.

Apskaitoma, kad vesti to
kią milžinišką karę, kokia 
dabar veda Rusija, sąjungi
ninkams lėšuotų mažiu-ma- 
žiausia SI0,000,000 Į dieną.

Bet kadangi Sovietų Val
džia kontroliuoja visas Ru
sijos fabrikas, geležinkelius 
ir didžiumą valgomųjų daik
tų, tai pinigai jai nereikalin
gi, nes jai nereikia nieko 
pirkti.

KĄ REIŠKIA RYGOS 
KONFERENCIJA?

Gauta Lietuvos Atstovy
bėje Washingtone žinia apie 
naują Baltijos valstybių 
konferenciją Rygoje verčia 
manyti, kad tos valstybės 
iš naujo pradeda pienuoti 
„apsigynimo” sąjungą prieš 
Sovietų Rusiją. Laikyta tuo 
tikslu konferencija Dorpate 
pereitą žiemą nenusiseke 
daugiausia dėlto, kad Len
kija nesutiko pripažinti Lie
tuvai pilnos nepriklausomy
bės. Antra priežastis, kuri 
trukdė tų valstybių susitari- 

' mą, buvo ta, kad kiekviena 
jų tikėjos daugiau pasipel
nysiančios darydamos atski
rą taiką su Sovietų Rusija.

Dabar padėtis jau visai 
kitokia. Lenkija, bolševikų 
iš Lietuvos išvyta, pripaži
no, kad Lietuva jau gali būti 
nepriklausoma. Lietuva ir 
Estonija su rusais jau susi
taikė, o Latvija ir Finlandi- 
ja veda taikos derybas. Tai
gi pribrendo sąlygos Balti
jos tautų apsigynimo sąjun
gai prieš galimą bolševikų 
užpuolimą. Tuo tikslu, ma-> 
tomai, ir suvažiavo Rygon 
Pabaltijos valstybių atsto
vai.

Įdomus dalykas, kad toj 
konferencijoj sėdi prie vie
no stalo Lietuvos delegatai 
ir lenkai, — tie patįs razbai- 
ninkai ir plėšikai, kurie nu- 
teriojo pusę Lietuvos ir ku
rie buvo išvyti tiktai ačiū 
rusams! Nejaugi Lietuvos 
valdžia dabar mano eiti su 
tais plėšikais sąjungon prieš 
rusus, kurie ją nuo tų plėši
kų apgynė?

Ties Marbleheado mieste- 1

BOLŠEVIKAI LUPA 
WRANGELJ.

Bolševikai pradėjo ofen- 
syvą prieš sąjungininkų ber 
ną baroną Wrangelį, kuris 
iki šiol vedė karę iš Krymo. 
Pėtnyčios telegrama iš Ma
skvos sako, kad rusai paė
mę jau Aleksandrovą, perė
jo upę Konskają ir eina to
liau.
FRANCUZAI SIUNČIA 

SAVO KARIUMENĘ 
SILEZIJON.

Berlinas sako, kad per 
Čeko-Slovakiją francuzai 
siunčia Į augštają Sileziją 
(Slązką) daug artilerijos ir 
amunicijos. Darbininkai te
nai esą labai sujudinti, nes 
mano, kad iš Silezijos fran
cuzai teiks lenkams para
mą.

RUSIJA PANAIKINO 
KONTRAKTUS SU KA

NADA.
Užtai, kad Anglijos val

džia areštavo Londone ir 
deportavo bolševikų atstovą 
Nuortevą, sovietų valdžios 
biuras Nevv Yorke panaiki
no visus kontraktus pada
rytus su Kanados kapitalis
tais. Tie kontraktai reikala
vo $6,000,000 vertės tavorų 
Rusijai.

LENKŲ NIEKAS NE
KENČIA. _____

Assiociated Press prane
ša iš Prūsų, kad niekas ne
užjaučia lenkams, kurie pa
bėgo i Prusus. Prūsų gyven
tojai žiuri Į juos su panieka, 
kuomet jie traukia vieške
liais Prūsų gilumon, turbut 

j bijodamiesi, kad bolševikai 
juos nepavytų. Vienas vo- 
kietvs, rodydamas korespon 
dentui tuos pabėgėlius, pa
sakęs : „žinai, jie yra lenkai. 
Mes jų čia nenorim; jų nie
kas nekenčia.”
LENKIJOJ PLEKUOJA 

MA MONARCHIJA.
Iš Londono pranešama, 

kad iš dabartinės suirutės 
Iienkijoj galinti išeiti mo
narchija. Kunigaikštis Hen
rikas, kuris turi vedęs Ang
lijos kunigaikščiutę ir esąs 
didžiausis dvarininkas Prū
sų Lenkijoj, esąs siūlomas i

• Anglija, --  n

f True translation filed with the post- 
; master at Boston, Mass. on August 
i 11, 1920, as required by the Act of 
J October 6, 1917.

VOKIETIJA ATSISAKO 
PRALEISTI ALIANTŲ 
ARMIJA LENKIJON
Berlinas. — Vokietijos 

valdžia yra pasiryžus prie
šintis visais budais, jeigu 
aliantai bandytų siųsti per 
ją savo kariumenę Lenkijai 
gelbėt. Taip pasakė Reichs
tage užsienio ministeris Dr. 
Simons. Jisai išsitarė, iei 
aliantai užsimanytų laužyt 
Vokietijos neutralitetą, Vo
kietija nesidrovėtų ir karę 
jiems apskelbti.

Londone gauta iš Berlino 
žinia sako, kad Bavarijos 
susisiekimo taryba taip pat 
nutarė neteisti per savo že
mę jokios sąjungininkų pa
galbos Lenkijai. Ji išleidusi 
visiems pašto ir telegrafo 
viršininkams įsakymą prie
šintis visokiais budais, net 
suparalizuoti visą susisieki
mo sistemą Bavarijoj, jeigu 
aliantai bandytų varu siųsti 
per ją savo kariumenę, gin
klų arba amunicijos len
kams.

ANGLŲ KATASTROFA ; 
MEZOPOTOMIJOJ.

Londone gauta žinių, kad 
anglų kariumenės katastro
fa Mezopotamijoj buvusi 
daug baisesnė, negu karės 
ministerijos pranešimas sa
kė. Manchesterio batalionas 
tenai neteko 300 vyrų ir visi 
300 buvo užmušti. Batalio
nas susidėjo iš 6 jkanuolių 
baterijos, sapėrų ir mininin
kų. Iš trijų kompanijų ta
me batalione neliko nei vie
no kareivio. Pulkininkas 
taipgi užmuštas. Anglai nu
siuntė Mezopotamijon nau
ją diviziją iš Indijos.

NORI LUDENDORFO 
PAGALBOS.

Berlinas.
frąncuzų ilžginčijimų, pu
siau oficialiuose rateliuose 
čia nuolatos kalbama, kad 
generolai Ludendorfas ir 
Hoffmanas tariasi su są
jungininkais apie galimą 
ofensyvą prieš bolševikus. 
Derybas su šitais vokiečių 
generolais vedąs Anglijos 
reikalų vedėjas lordas Kil- 
marpock. Jiems tarpinin
kauja Bavarijos premjeras 
:r Bavarijos pasiuntinis 
Berline.

Ludendorfas reikalaująs, 
kad už jo pagalbą butų su
grąžintas Vokietijai Danzi- 
gas, Silezija, Poznanius ir 
duota teisė išnaudoti Rusi
ją. ._______ _

LENKAI SUTIKO VA
ŽIUOTI I MINSKĄ.

Iš Varšavos pranešama, 
kad 4 rugpiučio Lenkijos 
valdžia pranešusi Rusijos 
sovietų valdžiai, jog ji su
tinkanti nusiųsti savo atsto
vus į Minską tartis apie tai
ką taip greitai, kaip tik ga- 
ima. Prie šito nutarimo 
enkai priėjo konferencijoj, 
kuri tęsėsi su sąjungininkų 
diplomatais ištisą dieną.

VARŠUVOJ PANIKA.
Žinios iš Berlino sako, 

cad artinanties rusams prie 
Varšuvos, lenkų sostinėj da
rosi didžiausis sumišimas. 
Turtingi lenkai bėga iš Var
šuvos didžiausioj baimėj.

Nežiūrint

True translation filed with the post-, RI I WEST FRANK- True translation filed with the post-master at Boston, Mass. on August
--------Pači™ Mmk Anonc.l * ji, 1920, as required by the Act of October 6, 1917.master at Boston, Mass. on August 
11, 1920, as reųuired by the Act of 
October 6, 1917.

Frąncuzų socialistai 
mobilizuoja pasaulio 

darbininkus.
KVIEČIA REMTI SOVIE 

TV RUSIJĄ.

liu trįs vvrai, Clexton, Hali Lenkijoj, esąs s 
ir Hill, išvažiavę ant jūrių I Lenkijos karalius, 
pagavo ant meškerės 85 sv.1 žinoma, mielai šitą skvmą 
žuvį. rems.

Nori sulaikyti žmogžudin- 
gą plutokratų žingsnį.
Paryžius. — 

socialistų centroj biuras iš
leido į pasaulio darbininkus 
atsišaukimą, kviesdamas 
juos mobilizuotis ir kelti vi- 
sasvietinę revoliuciją, kad 
sulaikius kapitalistiškas 
valdžias nuo karės prieš 
Rusijos respubliką.

„Nei vieno kareivio, nei 
vieno cento, nei vieno šovi
nio reakcinei, kapitalitiš- 
kai Lenkijai,” sako priimtas 
angliakasių kongreso Žene
voj obalsis. Jeigu Ententa 
apskelbtų Rusijai karę, viso 
pasaulio angliakasiai turi 
apskelbti streiką.

Paryžiuje buvo jau pa
ruoštos trįs frąncuzų divi
zijos, kurios su visais gink
lais turėjo važiuoti Lenki
jon; bet jos buvo sulaiky
tos, nes Anglija pranešė, 
kad ji tam priešinga. Italija 
taipgi pasipriešino ginkluo
tai intervencijai Rusijoj. 
Anglijos ir Italijos valdžios 
pasipriešino tam tik dėlto, 
kad organizuoti darbinin
kai jas prie to privestė.

Važiuojant frąncuzų pre
mjerui į Hythe konferenci
ją reikalauti Anglijos suti
kimo siųsti prieš Rusiją ka
riumenę, iš kalno jau buvo 
žinoma, kad jo pienai nie
kais nueis, nes socialistai 
stojo griežtai prieš karę.

Jeigu aliantai paskelbtų 
blokadą ir Foch užimtų Vo
kietijoj Ruhro distriktą už
tai, kad vokiečiai neleidžia 
sąjungininkams laužyt savoj 
neutralitetą, tai visam pa-Į 
šaulyje bus apskelbtas ge- 
neralis streikas, sako fran- 
cuzų socialistų vadai.

, Frąncuzų 
J biuras iš

GRAIKAI PAĖMĖ TUR
KŲ VADĄ.

Paėmę Adrianopilį, grai
kai suėmė tenai, turkų na
cionalistų štabą ir kartu jų 
vadą pulkininką Tajarą. 
Taigi, turkų nacionalistų 
priešinimasis Trakijoj skai
toma jau pasibaigusiu, nes 
daugiau žymių vadų tenai 
nėra.
LENKIJOJ STEIGIAMI 

SOVIETAI.
Iš Maskvos pranešama, 

kad visuose Lenkijos mies
tuose, kuriuos tik užima ru
sų kariumenė steigiami so
vietai.

GAISRAS ANT LAIVO.
Tarp Nevv Yorko ir Jer- 

sey City pereitą sąvaitę bu
vo užsidegęs ant Hudsono 
upės ferrybotas, kuriuo va
žiavo i darbą apie 100 darbi
ninkų' ir keliolika vežimų. 
Žmonės buvo jau susidėję 
ant savęs prietaisas plauki
mui, o arkliai be mažko ne
nušoko į vandenį. Bet ugnis 
tuojaus buvo užgesinta.

FORTE.
Pietų Illinojuje, tarp 

minkštosios anglies kasyk
lų, yra miestelis West Fran-' 
kfort, kur nemaža randasi! 
ir lietuvių. Apie šitą mieste-! 
Ii pereitą sąvaitę atrasta 
du užmuštu jaunu vaikinu; 
abiejų gerklės buvo per
pjautos ir vieno iššauta a- 
kis. Sąryšyje su ta piktada

ryste buvo areštuota kele
tas italų. Tuojaus susirinko 
minia žmonių, daugiausia 
amerikonų, ir nuėjus pas 

■ kalėjimą pareikalavo, kad 
jai išduotų suimtus italus. 
Kada kalėjimo viršininkas 
atsisakė tai padaryti, įnir
šusi minia pradėjo mušti 
italus gatvėse ir ėmė degin
ti jų namus. Vienas foto
grafas norėjo nutraukti mi
nios paveikslą, tai buvo už- 

! muštas ant vietos. Kitoj vie
loj minia įsiveržė italo Car- 
rari naman, suskaldė jam 

' galvą ir paskui nušovė. Visa 
[tai buvo padaryta akyvaiz- 
! doje jo pačios ir penkių ma- 
' žų vaikučių, kurie dabar pa
siliko našlaičiais. Ant galo 
Įdūkę amerikonai liepė išsi- 
kraustyt iš West Frankfor
to visiems italams ir mieste
lio valdininkams. Miestelio 
majoras ir šerifas mušė Illi- 
nojaus gubernatoriui tele
gramą, kad tuojaus prisiųs
tų kariumenę. Pribuvo 700 
milicininkų ir dvi kompani
jos kulkasvaidžių. Miestelis 
dabar išrodo kaip karės lau
kas. Keliasdešimts žmonių 
sužeista, 40 areštuota.

DEBSAS NENORI VIE
NAS BŪT LIUOSAS.
Senelis Debsas, kuris dėl 

šventų savo pažiūrų dabar 
sėdi kalėjime, pranešė So
cialistų Partijai ir visiems 
savo draugams, kad jie nesi
rūpintų apie jo paliuosavi- 
mą, bet reikalautų, kad visi 
politiniai kaliniai butų iš 
katorgos paliuosuoti. Pakol 
kiti draugai sėdi už gelaži- 
nių grotų, tai ir mano vieta 
čionai, sako drg. Debsas.

AREŠTAVO 10 ŽMONIŲ.
Apie 10 mylių nuo Spoka- 

ne, Wash., valdžios agentai 
užpuolė ir areštavo 10 žmo
nių, kurie susirinkę šalia 
kelio sėdėjo susėdę už skel
bimų lentos. Visi jie buvo 
darbininkai ir niekam nieko 
blogo nedarė. Suėmę juos 
valdžios agentai dabar tyri
nės, ar nėra jie kartais 
IWW. unijos nariai. Ir tai 
darosi ”laisvojį| Amerikoj!

PALEIDO 25,000 DARBI
NINKŲ.

Akron, Ohio. — Iš gumos 
fabrikų čia paleista 25,000 
darbininkų. Gumos indust
rija šiuo laiku labai sumažė
jo ir iki rudens nelabai atsi
gaus. Paleisti darbininkai 
išvažinėjo kitur darbo jieš- 
koti.

DARBININKAI ATSISA
KĖ MARŠUOT SU GU

BERNATORIUM.
Bostono darbininkų uni

jos atsikakė maršuot paro
doj, kurioj turėjo dalyvauti 
Massachusetts > gubernato
rius Coolidge.

Rusai atkirto Varšuvą 
nuo Dancigo uosto.

ANGLIJOS PROLETA
RIATAS GRASINA 

STREIKU.

PAĖMĖ CIECHANOVO 
MIESTĄ.

Aliantams dabar bus sunku
Londonas. — Karė tarpe Pristatyti lenkams pagalbą.

' aliantų ir Rusijos delei Len- 
■ kijos butų nepakenčiama 
' piktadarybė prieš žmoniją, 
ir Anglijos proletariatas 
perspėja savo valdžią, kad 
organizuoti darbininkai 
stengsis tą karę sustabdyti. 
Šitokį nutarimą padarė šį 
panedėlį Anglijos darbinin
kų vadų konferencija, kuri 
paskui išleido šitokį pareiš
kimą :

”Šita konferencija tikrai 
žino, kad Lenkijos delei są- 
junginikų valstybės rengia
si į karę prieš Sovieaų Rusi
ją. Tokia karė butų nepa
kenčiama piktadarybė prieš 
žmoniją. Todėl konferencija 
perspėja valdžią, kad visa 
organizuotų darbininkų ga
lybė pramonėj bus panau
dota, idant tą karę sustab
džius.”

Konferencija pranešė vi
soms darbininkų organiza
cijoms atsiųsti Londonan 
savo atstovus, kad reikalui 
esant jie tuojaus galėtų ap
skelbti visoj Anglijoj strei
ką.

TERORAS DENVERO 
MIESTE.

Denvere, Coloradoj, su
streikavo gatvekarių darbi
ninkai. Vietoj išpildyt tei
singus darbininkų reikala
vimus, kompanija parsi
traukė streiklaužių ir palei
do gatvekarius į darbą. 
Streikieriai sustabdė kelia- 
tą karų, sumušė streiklau
žius ir sudegino gatveka
rius. Vienas gatvekaris bu
vo sunaikintas ties „Nekal
to prasidėjimo” bažnyčią. 
Skebai pasislėpė bažnyčioj, 
tai streikieriai ėmė atakuot 
bažnyčią.

Žmonės streikieriams už
jaučia ir visur jiems pade
da. Vietos kapitalistų laik
raštis, ”The Denver Post,” 
pradėjo streikierius šmeiž
ti. Minia tuojaus apsupo to 
laikraščio spaustuvę ir be
veik visai ją sunaikino. Iš
daužė langus, išlaužė duris, 
išnešė ant gatvės ir sumin
džiojo tik ką atspausdintą 
laikraštį, išrito ant gatvės 
ir sudegino popierą, sudau
žė kūjais presus ir statomas 
mašinas. Plutokratai buvo 
iškėlę žvaigždėtą vėliavą 
ant spaustuvės, bet minia 
tik ant valandėlės sustojo, o 
paskui da didesniu įnirtimu 
pradėjo draskyti buržuazi
jos gynėjų lizdą.

Šitose riaušėse 2 žmonės 
buvo ušmušti ir apie 50 su
žeista, tų tarpe policijos vir
šininkas ir 10 policmanų.

Prieš darbininkus atėjo 
kariumenė. Plutokratai da
bar atsigavo ir sako, kad jie 
dabar sulaužysią streiką 
kulka.svaidžiais, bombomis 
ir tankais. Darbininkams 
susirinkimai tapo uždraus
ti. Mieste prasidėjo tikras 
teroras.

Rusai jau paėmė Ciecha- 
novo miestą, kuris stovi ant 
geležinkelio jungiančio 
Varšuvą su Danzigo uostu, 
per kuri sąjungininkai siųs
davo Lenkijai ginklų. Tuo 
budu Varšuva liko nuo 
Danzigo atskirta ir sąjun
gininkams jau sunku bus 
pristatyti Leikijai pagalbą.

Varšuva dabar galėtų jau 
tik stebuklas išgelbėt. Bugo 
upę, tą paskutinę Lenkijos 
apsaugą, sovietų kariumenė 
jau perėjo ir supdama apie 
paliokų sostinę dideliu ratu 
sulyg pagarsėjusio Macken- 
sono takaikos, paėmė Ostro- 
vą, Lomžą ir daug kitų 
svarbių strategijos punktų. 
Paskutinė tvirtovė, Brest- 
Litovskas, kuri gynė Lenki
ją nuo Rusijos pusės, jau 
bolševikų rankose. Kovelį 
lenkai taipgi jau atidavė 
sovietų kariumenei.

ALIANTAI NUTARĖ AP
SKELBTI RUSIJAI BLO

KADĄ.
Hythe mieste, AngŲjoj, 

buvo ant greitųjų sušaukta 
Anglijos ir Francuzijos mi- 
nisterių konferencija, kad 
apkalbėjus, kokiu budu rei
kia gelbėti Lenkiją, kurią 
jie įstūmė į karę su Rusija. 
Po ilgų diskusijų, nutarta 
paskelbti Rusijai blokadą, o 
Lenkijai duoti ginklų, amu
nicijos ir patarėjų. Tečiaus 
Lloyd George patarė šitų 
žingsnių da nedaryti, o pa
laukti, ką parodys lenkų-ru
sų konferencija, kuri šau
kiama Minske 11 rugpiučio. 
Jis tikisi, kad lenkai gali ge
ruoju da su rusais susitai
kyt. Prancūzų premjeras 
Millerand būtinai reikalavo 
pradėti karę su Rusija, bet 
paskui nusileido ir sutiko su 
Anglijos premjeru, kad lau
kti Minsko konferencijos. 
Anglijos premjeras labai 
priešingas siuntimui Rusi
jon kariumenės, nes jis bijo
si darbininkų revoliucijos 
namie.

LENKAI NUŽUDĖ 80 ŽY
DŲ SOCIALISTŲ.

Paryžiaus socialistų laik
raštis „L’Humanite” gavo 
žinių, kad paskutinėmis die
nomis Lenkijoj buvo areš
tuota ir nužudyta 80 įvairių 
miestų valdininkų, kurie 
prigulėjo prie Lenkijos žy
dų socialistų organizacijos 
„Bundo.”

ČEKOSLOVAKIJA BUS 
NEUTRALĖ LENKŲ KA

RĖJ.
Čeko-Slavų užsienio mini

steris paskelbė, kad jų res
publikos valdžia nutarusi 
būti neutralė lenkų karėje 
su rusais, tai yra, visai ton 
karėn nesikiš ir nei vienai, 
nei kitai pusei jokios para
mos neduos.
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KELEIVIS
«9

APŽVALGA D
JUKELIS PABĖGO NUO nors galima. Pas japonus 

i yra madoje garbės savžudy- 
Savo laiku "Keleivyje”Taip ve generolas Nogi, 

buvo rašyta, kad nuo Ellis|kAu™s atem.ė 1S P?.rtJ 
Island pabėgo vienas lietu- Japonijos
vis komunistas, kuris buvo koraiiui Matsusitai perskilo 
nuteistas ištrėmimui (de- dė sau pilyą ir išleido 'udu- 
ponavimui). Kuomet sar
gyba varė kalinius gulti, ji
sai nėrė per langą nuo tre
čių lubų tiesiog i jūres ir 
tamsoje dingo. Sargai pas-: BeĮ šitokių

ELLIS 1SLAND.
Savo laiku

rus. kad išreiškus tuo budu 
savo valdonui pagarbą. 
Toks žudimosi būdas pas ja
ponus vadinasi "hari-kiri."

i savžudysčių 
kui matę, kad jis jau baigė, vargiai galima ką nors kal- 
plaukti prie kito kraštp. [tinti.

Dabar "Keleivio" redak- Bet šitokie atsitikimai re- 
cija gavo iš New Yorko lai- tai pasitaiko. Minėtoji aug- 
šką, kur sakoma, kad tuo šči*us sąjunga nurodo, kad 
pabėgėliu buvęs Jukelis, lie- Amerikoje daugiausia žmo- 
tuvių komunistų "spyke- nių nusižudo dėl ekonomi- 
ris.” nio skurdo. Čia jau visai ki-

Laiško autorius •' pridu- i tas dalykas. Kuomet vieni 
ria: : žmonės priversti žudytis dėl

”Jei jis per langą į vandenį [ skurdo, o tuo pačiu laiku ki- 
įšokęs neprigėgė. tai nuopel- ti nežino savo turtų galo, 
nas laisviečių, kurie netoli su 
boteliu jo laukė — sako tūli 
brooklyniečiai.

”Bet kiti šneka, kad tas lie
tuviškas komunistų lyderis 
buvęs šnipas, todėl jis tyčia 
buvęs paleistas iš kalėjimo ir; 
paskui paskelbta, buk pabė-. MEKSIKOS RINKIMAI, 
gęs. Kas ten sužinos, kaip iš-' 
tikrųjų buvo.”
Kartu su šituo laišku 

mums prisiųsta ir iš vieno 
New Yorko dienr. iškirptas 
redakcijos straipsnis, kur 
rašoma apie šito komunisto 
pabėgimą. Anglų laikraš
čio redakcija sako:

”Už vieną dalyką mes turi
me pripažinti tiems svetim
taučiams radikalams kreditą. 
Jie pasirengę padaryti bevelk 
viską, net savo gyvastį pavo- 
jun statyti, kad tik pasilikus 
Suvienytose Valstijose, kurias 
jie taip peikia. Mes turėjome 
didvyriško pasišventimo pavy
zdį pereitą panedėlį ant Ellis 
Island. V7 ienas 'pavojingųjų 
raudonųjų’ — kaip valdininkai 
jį vadina — buvo nuteistas de
portavimui. Jis nusiminė, bet 
neilgam. Pamatęs progą pa
bėgti. jis tuojaus ja ir pasi
naudojo. Jis iššoko per laigą 
nuo trečių lubų Į atvirą vande
nį ir išplaukė ant krašto."

Pripažindamas komunis
tams "kreditą” kapitąlistų 
laikraštis, žinoma, pajuo
kia tuos "revoliucionie
rius." Jie kalba apie bolše
vikų tvarką kaipo apie ro
jų, bet kuomet juos nori te
nai išgabenti, tai jie šoka 
net nuo trečių lubų Į šaltas 
jūres ir bėga. Nepaiso, kad 
ir prigerti gali, bile tik Ru
sijon neišgabentų. Ištikro, 
juokingai tie vaikėzai el
giasi!
SAVŽUDYSČIŲ STATIS

TIKA.
Taip vadinama "Gyvybei 

Gelbėti Sąjunga." kurios 
būklė yra New Yorke, pa
skelbė anądien skaitlinių, 
kurios parodo, kad Ame
rikoje kas metai vis dau
giau nusižudo žmonių.

Surinktomis šitos sąjun
gos žiniomis, pernai pir
muoju pusmečiu Jungtinėse 
Valstijose nusižudė 2,063 
žmonės, o šįmet pirmais še
šiais mėnesiais papildyta, 
jau 2,771 savžudystė. Vadi
nasi, šįmet nusižudė 708 
žmonės daugiau, negu per
nai tuo pačiu laikotarpiu.

Šitos liūdnos skaitlinės 1 
parodo, kad šios šalies vi
suomenės gyvenime ne vis
kas gerai. Žmogus normalė
se sąlygose niekad savęs ne
naikina. Jeigu jis žudosi, tai 
reiškia, kad gyvenimas jam 
iau nebepakeliamas.

Tiesa, savžudysčių visuo
met buvo ir vargiai jos ka
da’ išnyks. Žmonės žudosi 
apvilti meilėje, žudosi dėl 
šeimyniškų nesutikimų, dėl 
neišgydomų ligų ir daugelio 
kitokių priežasčių, kurias ris. 
prašalint vargiai bus kada ti.

tai jau visuomenės tvarka 
yra kalta. Atimkit visuome
nės turtus iš privatinių ran
kų ir paveskit juos patiems 
žmonėms,- tuomet dėl skur
do žudytis niekam nereikės.

Užpereitą nedėldienį Me
ksikoje buvo rinkimai at
stovų į abu parliamento bu
tu. Tai pirmutinis bandy
mas naujos valdžios tvirtu
mo. Nors rinkimų daviniai 
da nežinomi, bet rinkimai 
praėjo ramiai, kas duoda 
pamato tikėtis, jog "amži
na'’ naminė karė Meksikoj 
galų gale turės pasibaigti.

Žymesnės partijos, kurios 
dalyvavo šituose rinkimuo
se. buvo šios: konstituciniai 
liberalai. ko- operativai, 
darbininkai ir respubliko
nai. Atsirado taipgi ir kle
rikalų partija, bet kiek ji 
turėjo pasisekimo, kol kas 
da nežinia.

Meksikos valdžios forma 
yra panaši Suvienytoms 
Valstijoms. Tenai yra _ 27 
valstijos. 3 teritorojos ir 1 
federalis distriktas: kiek
viena tų valstijų ir teritori
jų turi savo valdžią ir tvar
kosi naminius savo reika
lus kaip jai geriau tinka : 
bet visos jos yra sujungtos i 
vieną kūną pamatiniais Įs
tatymais.

Žemesnysis parliamento 
butas susideda iš 233 atsto
vų, o augštesnisis arba se
natas iš 56 narių. Jų tarny
stės laikas yra du metu.

Prezidentas ir vice-prezi- 
dentas renkami tiesioginiu 
žmonių balsavimu. Jų funk
cijos beveik tokios pat, 
kaip Suvienytose Valstijo
se. Vice-prezidentas pirmi
ninkauja senato posėdžiuo
se, bet sprendžiamojo balso 
neturi; negalint preziden
tui užimti savo vietą, vice-! 
prezidentas eina jo parei-i 
gas.

Prezidento ir vice-prezi- 
dento rinkimai Meksikoje i 
bus 5 rugsėjo. Kandidatų' 
yra daug, bet rodos, kad iš
rinktas bus generolas Ot- 
regon, nes į parliamentą ir
gi išrinkta didžiuma jo ša
lininkų.

VAIDAI DĖL WATERBIT. 
RIG STREIKO.

\Vaterburio darbininkai 
streiką pralaimėjo. Išstrei- 
kavę apie tris mėnesius, jie į 
bado verčiami pradėjo grįž
ti ir prašytis į darbą atgal.’ 
Kapitalistams to tik ir rei
kėjo. Policijos buožėmis jie 
negalėjo darbininkų vieny
be sulaužyt, todėl jie nutarė 
laukti, pakol darbiniiikai 
pravalgys sutaupytus savo 

[centus. Ir jie to sulaukė.
Tarpe darbininkų dabar 

prasideda vaidai. Vieni pra
deda kaltinti kitus "skeba- 
vimu” ir kitokiais nusidėji
mais prieš streiką.

Tokie vaidai beveik vi
suomet kįla, kuomet darbi
ninkai kovą pralaimi. Klai
dų žmogus visuomet gali 
padaryti. Tokioj sunkioj Ko
voj. kain streikas, klaidos 
da greičiaus pasidaro. Kuo
met streikas pasibaigia dar
bininku laimėjimu, tų klai-

kainavo nuo 2 iki 3 rubl., taip, ant pečių kiekvieno piliečio ir 
kad rugiu centneri uždirbdavo nori panaikinti 
maždaug per keturias darbo 
dienas. Dabar tokie darbinin-' 
kai gauna po 10-12 rubl., rugių į 
centneris 40-50 rb., reiškia, 
tiek pat darbo už tą patį java.”
Bet darbininkui dabar

daug sunkiau, nes—
"tada bulvių kaupikei mokė

jo 35 kap. dienai, dabar jai 
duoda 8 rubl. Bet tada ji už 
dienos darbą galėjo nusipirkti 
dvi užsigobiamas skepetaites, 
o dabar už tas pačias skepetai
tes reikia mokėti po 12 rubl., 
vadinasi, jas tegalima uždirb
ti tik lygiai per 3 dienas.” 
Tai taip yra ant kaimo. 

Mieste gi. kur reikia pirktis 
netik brangesnes drapanas, 
bet ir maistas, darbininkų 
padėjimas yra daug sunkes
nis.
VANAGAITIS PROTES

TUOJA.
Mums prisiųsta pora la- 

du niekaTne^'Bet «*««> kuriuose ' Birut“”
mrt streikas tona pralaimi- rekadcija šaukiasi į visuo- 

.. tai streikieriams rodo- men«'. k?^
ma prieš Lietuvos valozią ir 
smerkdama ją, kam ji kon-

musų darbą 
kurį taip

laikraščius
ir viską

FILOZOFIJA
I)R. A. J. KARALIUS.

Kaip tik musų protėvis spėliojimai, svajonės, be jo- 
išsiskyrė iš gyvūnų tarpo kio racionalio pobūdžio, 
ant tiek, kąd archeologas | Indija filiozofijoj šiek 
jam suteikė vardą Žmo- tiek pasidarbavo. Net yra 
gus", jis tuojaus pradėjo priežasčių manyti, k»d 
svajoti, nes galėjo ’mąsty-; graikų spekuliavimai sėmė 
ti,’ ko padaryti negali jo- pradžią iš indų arba egip- 
<is gyvūnas. Musų protėvis kosmogonijų. Bet apie 
svajojo, ir tų svajonių tiks- taj nėra vietos kalbėti ir ne- 
las buvo: jieškojunas prie-jSvarbu. Senovės hebrai 
zascių įvairiems apsireiški-; (žydai) savo filozofijos ne- 
mams proto^ ir medęgos, j-:sutvėrė. Jie turėjo paskel- 

bimus arba savo Bibliją, kur 
viskas jiems Dievo arba jo 
pranašų buvo išaiškinta. 
Išrodo, kad ir nebuvo linkę 
prie filozofijos.

Užtai mes senovės filozo
fiją ir skaitysime Graikijos 
filozofija. Graikijoj susi
tvėrė gryna filozofija, pir- 

i mutinis aiškus bandymas 
j jieškoti šaltinių pažinties ir 
priežasčių daiktų bei apsi
reiškimų.

Graikijos filozofija pa- 
Irankj^usia padalinti į tris 
[gadynes: prieš-sokratinę,
1 sokratinę ir posokratinę. 
Kiekvienoj gadynėj buvo 
veik neprigulmingai ma
nančių filozofų ir dėlto su
sidarė atskiros mokslaines 
su atskirais pasekėjais, ir 
todėl kiekvieną gadynę, sa
vo keliu, dėl geresnio apra-

Lietuvai atgaivinti, 
sunkiai kovojom...

"Lietuvoj visus 
vuldžia cenzūruoja 
perdirba ant savo kurpalio; —
kitaip, konfiskuoja ir neleidžia 
spausdinti. Užrubežyje. ypa
tingai Mažojoj Lietuvoj, Didž. 
Lietuvos valdžia pasistengia 
slaptai valdžios pinigais pašel- 
pti ir išleisti laikraščius, k. a. 
'Prūsų Lietuvos Baisą ir Ry
tojų.’ Jie privalo girti ir gar
binti juos Viešpačius’ išvien 
drauge su Lietuvos laikraščiais 
visam pasauliui, o ypatingai 
amerikiečiams. Jei drįstų nors 
vienam Nr. patalpinti jų šuny 
bes— tai jie neduos pinigų ir 
stengsis savo laikraščiuose ap
šmeižti visuomenei ir laikraš
čiai turės žlugti.”

Geriausis ir patriotiš- 
kiausis laikraštis esąs tik 
^Birutė,” todėl kiekvieno 
Lietuvos "sunaus" ir "duk
ters" pareiga esanti palai
kyti tą laikraštį..

Lygiai taip šaukė ir kuni
gų išauklėtas Gabrys, kuo
met jis tapo iš Lietuvos iš
vytas už visokias konspira
cijas ir intrigas.

Mes visuomet piktinomės 
ir piktinamės, kuomet val
džia persekioja darbinnkus, 
slopina jų laikraščius; bet 
tokiems ponams, kaip Va
nagaitis ir Gabrys, simpati
jų pas mus nėra, nes tai tik
ri šaldros ir žmonių mulkin
tojai.

Reikia neužmiršti, kad 
tas pats p. Vanagaitis išdra
skė Seinuose lietuvių laik
raščio spaustuvę, kuomet 
vokiečių kariumenė įsiver
žė Lietuvon. Vanagaitis 
tuomet tarnavo vokiečių 
kariumenėj feldfebeliu ir už 
tą "pasižymėjimą" buvo pa
skirtas vokiečių karinės val
džios cenzorium ant lietu
viškų laikraščių. Jis pats 
tuomet cenzūruodavo ir 
konfiskuodavo lietuvių laik
raščius. Visa Lietuvos spau-

tas.
si, kad jis pralaimėtas vien 
tik dėl tu klaidų. Iš vienos ~ , . . < „
nusės tuomet nrasideda kai- flsku0Ja ir draudžia zmo- puses tuomet prasideda R»! a_ms skait>1 -Birutę.”

Vienas lapelis klausia, ko- 
i valdžia taip 

daro, ir ten pat atsako:
"Todėl, kad ’Birutė’ kovojo 

ir kovoja už Lietuvą ir jos ne
priklausomybę; todėl, kad ji 
nurodo visas dabartinės Lietu
vos valdžios slaptas sutartis su 
vokiečiais, kurios kliudo Lietu
vos laisvei ir nepriklausomy
bės pripažinimui.

"Todėl draudžia skaityti ir 
platinti 'Birutę.’ kad ji skelbia 
visuomenei ligšiolinės Lietuvos 
valdžios 'viešpačių’ biaurius- 
begėdiškus darbus ir pasielgi
mus; — ji konfiskuoja dėl to. 
kad nurodo teisybę visuomenei 
kokia privalo būti ir bus Lietu
va, koks demokratiškumas, ko
kia laisvė ir neprigulmybė yra 
dabar.

’’ 'Birutė’ uždraudžia platin- i
ti Lietuvoje dėl to, kad ji griež- (ja įuv0 užgniaušta, tik 
tai nusistačius kovoti su vals- vjena p Vanagaičio "Biru- 
tybės turtų aikvotojais, jos va-; kaįzerj0 valdžią gar
dimis, taip pat kyšių ėmėjais j bįn(jarna> jr dabar tas begė- 
ir darytojais jvainų smuglių,. jjg (ja į_urj drąsos kitus kai- 

tinti tais darbais, kuriuos 
’ jis pats yra dirbęs I

tinimai, iš kitos pasiteisini
mai, ir kila vaidai. . t . -

Kapitalistai iš to tik , Lietuvos 
džiaugiasi: ir streikas su
laužytas. ir darbininkai 
tarp savęs pešasi. Tai ap
verktinas apsireiškimas!

VILNIŲ RUSAI GRAŽI
NA LIETUVAI.

Pereitame "Keleivio” nu
meryje buvom išspausdinę 
"Christian Science Moni- 
tor” korespondento prane
šimą, kuris buvo paremtas 
neva oficialėmis Kauno ži
niomis ir sakė, kad Vilniuje 
rusai Įsteigę sovietų valdžią 
•su Kapsuku priešakyje ir 
kad toji valdžia reikalau
janti prijungti Vilnių prie 
Tarybų Rusijos. •

Bet atėjusi dabar per Ko
penhagą telegrama sako, 
jog, Lietuvai reikalaujant 
sovietų valdžia sutikusi Vil
nių evakuoti. Tuo klausimu 
esanti padaryta jau ir su
tartis. Sulyg tos sutarties, 
Lietuvos valdžia turi duoti 
bolševikams tiktai trauki
nių, reikalingų kariumenei 
pasitraukti.

Taigi Kapsukas Vilniaus 
gubernatorium nebus.

tai nusistačius kovoti su vals- , 
tvbės turtu aikvotojais, jos va-' 
gimis, taip pat kyšių ' ėmėjais j bjn(jarna> jr dabar tas bėgė-
J— -J < i , i _ _ _ _ _ _ ' .

šunybių Lietuvos nenaudai ir 
tautos žūčiai.”
Taip kalba laikraščio re-

LAIŠKAS Iš LIETUVOS.yra p. Vanagaitis. Tas 
žmogus, kiek mums žinoma, 
nėra joks revoliucionierius! 
nei radikalas. Kuomet jis i 
atvažiavo anais metais Į 
Ameriką rinkti savo "Biru
tei’’ aukų, jisai tuojaus su- 

buvtF sibičiulavo su kunigais. Per 

giamos jam daugiausia po 
bažnyčiomis, jisai gyrė ku
nigus, o kunigai gyrė ji ir jo 
"Birutę.” Ir jeigu šitą "Bi
rutę” Lietuvos valdžia da
bar konfiskuoja, tai jau tur
būt ne dėl jos "demokratiš
kumo”, o dėl ko kita.

I Lapelio pabaigoje "Biru
tės" politikieriai šaukia: 
"šalin, nuo užimtųVietų, vi
si Lietuvos nenaudėliai ir 
Jos žudytojai.”

Kitam lapelyj pono Vana
gaičio kompanija rašo:

"Lietuviai- tautiečiai! Didž. 
Lietuvos valdžia yra panaši 
caro laikų valdžiai, griežčiau
siai nusistačius niekam nepli- 
leisti garsinti visuomenei tie
sis židį, — nes teisybė kuri pa
liečia visokius dabartinės Lie
tuvos 'viešpačių’ neteisėtus ir 
begėdiškus darbus —yra jiems 
labai baisi.

"Todėl, idant visuomenė ne
sužinotų ir jos autoritetas bu
tų visuomenės akyse, leidžia 
valdžios (viso krašto) lėšomis 
laikraščius ('Lietuvą’, ’Kariš. 
žodį’, ’Laisvę’ ir kitus.), ku
riuose skelbiasi savo darbus 
padarytus, buk tai, tėvynės ge
rovei, giriasi save didvyriais ir 
tt. Politika tuose laikraščiuose, ] 
kaip jau visiems skaitytojams ] 
’Birutės’ žinoma, yra grynai visas drapanas, javus, ku- 
vokiečių, kuri išnaudoja ir stu- riuos tik rado, sumušė biau- 
mia musų liaudį vėl į prapultį, riai žmones. Tai tokie lenkų 

ūkio darbą. Rugių centneris j z Ji krauna kuosunkiausią naštą darbai.

FILOSOFIJA.
Šitokiu antgalviu prade

dam "Keleivyje” spausdinti 
d-ro Karaliaus veikalą, ku
ris tęsis per kelis, o gal ke
liolika numerių. Todėl "Ke
leivio’’ skaitytojams, kurie 
nori žinoti, kas tai yra filo
sofija ir ko ji mokina, pa
tartina tą veikalą sekti.

Prie progos atkreipsime 
skaitytojų domą ir į kitą. . . .
svarbų veikalą, kuris eis per j proporcionaliai imant, atsi- 
"Keleivį" atskirais straips- eina ir dabar tiek pat, kiek 
niais. Tai bus mokslas apie Pirm karės. Pavyzdžiui: 
psichologiją. Straipsnius ”Tada padieniui, duodant 
uo klausimu rašys Marge-, valgį, mokėdavo nuo 50 iki 70 

.is. Juos irgi patyriam sek- kap. dienai už paprastą žemės

KAINOS LIETUVOJE.
"Tauta”, tai vra takiu 

vardu laikraštis, kuris eina AmenKą nrmu savu oxru- 
Kaune, daro palyginimą tei Jisa* taojąusjsu-
dabartinių kainų su uu>u- . „ , . .-
Šiomis pirai karės kainomis. 
Pasirodo, kad Lietuvos ūki
ninkui šiandien daug sun- 
kiaus verstis, negu pirma. 
Pavyzdžiui:

"Prieš karą vinių svarui mo
kėdavai nuo 5 iki 10 kap., už 
kiaušini gaudavai nuo 1 iki 2 
kap. ir daugiau,— vadinasi už 
5 kiaušinius buvo galima gau
ti vinių svarą. Dabar už kiau
šini gauni 30 kap., o vinių sva
rui moki 3 rub., vadinasi, vinių 
svarui reikia 10 kiaušinių, t. y. į 
dvigubai, kaip prieš karą. Dar
binis ūkininko vidutinis veži
mas prieš karą kainavo 30 rub. 
dabar tokiam reikia 1500 ir 
net daugiau. Bet prieš karą už 
vidutinę karvę gaudavai 60 rb. 
dabar už ją — 1000 rubl. Vadi
nasi, prieš karą už vieną kar
vę įtaisei du vežimu, o dabar 
už ją ir vieno neįtaisysi. Prieš 
karą vidutiniškai už kviečių 
centneri gavai 3 rubl., dabar— 
70 rubl. Tada už 3 rubl. buvo! 
galima gauti gražios gelumbės 
aršiną, dabar tokį ir už 130 
rubl. neimsi. Reiškia, ką prieš 
karę už kviečių centnerį gavai, 
dabar to ir už du negausi.”
Darbininkai ūkininkui,

vairiems apčiuopiamiems ir 
neapčiuopiamiems, mato
miems ir nematomiems dai
ktams, Vis tai buvo jieško- 
Įimas teisybės, tiesos.

Amžių amžius. tos svajo
nės ir buvo tik svajone; am- 
uų amžius žmonija rodos 
betiksliai energiją ir laiką 
eikvojo; sutvėrė šiandien 
mums juokingiausia išro
dančias svajones apie prie
žastis apsireiškimų, kuriuos 
jabar mes tikime gerai pa
žįstą ; tikėjo į visokius die
vus ir velnius, kurie, žino-' 
me kad neegzistuoja; išsi
vystė šimtų šimtus tikėji
mų, kurių kiekvienas skel
biasi esąs tinkamiausiu; pa
gamino tukstančus visokios 
rūšies šventųjų, kurių musų 
gadynėj net vaikutis jau 
nepaiso; ir taip toliau.

O vienok visose tose sva- šymo, prisieina dalinti į sky- 
jonėse aiškiai matosi tasai rius arba mokslaines, 
nats tikslas ir geidimas kaip' tik parankumo dėlei. Aš ne- 
ir musų laikų moksle, bu- seksiu paprastai priimtą 
tent—jieškojims priežasčių i dalinimą, bet bandysiu pa- 
Ir daugelyje dalykų, kaip duoti atskirų mokslainių fi- 
pamatvsime, mes labai ma-'lozofiją atskirai tik ant tiek, 
žai nužengėme pirmyn. Lai ant kiek ji yra savotiška, 
skaitytojas pagalvoja, o su- Skaitytojas teiksis man at
ras daugybę labai gudrių leisti už trumpumą ir nepa- 
dalykų senovinėj filozofijoj. minėjimą šimtų autorių, ku- 
Pagalios, reikia pripažinti J rių raštais tiesioginiai ar 
kad mes turime labai daug netiesioginiai^ naudojau- 
hipotezų—spėliojimų, kurie si. Kartais užpildyti spragą 
ateities žmonėms gali išro-'savo žinojime paėmiau čie- 
dvti taip juokingi, kaip lūs sakinius arba net para- 
mums Graikijos filosofų są-J grafus iš vieno ar kito au- 
Drotavimai apie vėlę. įtoriaus.
Taigi, trumpai perkratinė-, (Toliaus bus)
darni filozofiją atminkite, į ----- ;
kad nėra nieko' amžinai tei- LIETUVOS ATSTOVY- 
singo arba neteisingo, ir BĖS AMERIKOJE PRA- 
kad visur yra tik bandymai NEŠIMAS,
atskirti ir surasti teisvbe. * T. , . , , -, _ .i Lietuvos Atstovybe Ame- 

Protas yra amžinas: užgi- rikoje gavo sekamą oficiali' 
mė su pirmu žmogumi ir Eltos kablegramą: 
gyvuos iki paskutiniam. Ga-( Išvažiavo i Rygą Pabalti- 
dynės keičia supratimus,1 jos Konferencijon lietuvių 
bet tik dėlto, kad pirmiau delegacija, kurion įeina d- 
yra buvę supratimai. Visa ras Šaulys, Steigiamojo Sei- 
žinija semia medegą iš pra- mo sekretorius Natkevičius 
eities patirimų. Galima pa- ir Lietuvos atstovas Rygo- 
gerinti, tobulinti kokią nors je daktaras Zaunius. Drau- 
nuomonę, bet vargiai gali- ge išvažiavo reikalingi įvai- 
ma ką nors originalio su- rių ministerių ekspertai, 
tverti. Arčiaus prisižiurę-: r9nwa_ lis visokis originališkumas atst ka^as ^a 

plątinimas, patobulinimas^ 
iškas. Viską kitą mes iš

mokstame, patiriame.
Kalbėdami apie senovės 

filosofiją, ]

I

Tai

F. Vareika, 24 Fulton st, 
Lawrence, Mass, gavo seka
mą laišką:

"Tamstų laišką aplaikėm. 
Gavom ir pinigus — 1000 

! markių vokiškais pinigais, 
į Taip dabar dėkavojam už tą 
I pašalpą.

"Klausiate, ar turime kuo 
apsivilkti, ar yra da ko val
gyti. Valgyti šiuo kart da 
yra, tik viskas labai bran
gu : duonos svaras 85 kapei
kos, o rugių pūras 30 rublių 
arba 60 markių. Drapanos 
taipgi labai brangios. Jei 
nori pirkti ką — ar marški
nius ir jakutę reikia mokėti 
kelis šimtus markių.

Taip, mylimas broleli, tai 
prašome, jei galėtumėt at
siųsti mums ar pančiakų ar 
jakučių. O avalai labai bran 
gys.

Šuntakių dvaro ponai yra 
namie. Patįs valdo dvarą, 
nieko neįleidžia; gi ką ra
šėt, kad buk ponai visi į 
Varšuva išvažiavo, tai irgi 
netiesa. Kaip buvo visi, taip 
ir tebėra ir kaip turėjo dva
rus, taip ir teberuti. Kaip 
musų žmonės neturėjo va
lios, taip ir neturi.

Mes pernai nušienavom 
upe-lanką tą kuris yra spar
nas, tai ponas į teismą pa
traukė. Ir teismas nuteisė 
kaimiečiams užmokėti ketų-' 
riolika šimtų markių: pusę met nesusikristalizavo į šia atlikti tą referendumą 
valdžion, o pusę ponui. Įpiokslinę formą, nors tų ša- ir jo rezultatus pranešti Se-

Mv.su kaimą Salininkus lių turėta daug didžio proto kretoriui-Vertėjui.
lenkai labai nutęriojo. Paė- žmonių. Tą patį galima pa- Jeigu kurios kuopos se- 

“ ................... ‘ “ sakyti ir apie Chiniją: dian- kretoriaus blankų urnai ne
gaus imperija turėjo savo gautų, tai aeiksitės duoti 
filozofiją, bet aplamai žinią.
imant, tai buvo vien tik teo- ‘ Marė Jurgelionis. < 
loginiai arba mytologiniai Sekr.-Vertėjas.

i

mė aštuonis arklius, paėmė

M

pareigas.
| Lietuvos Atst. Amerikoje 

1S_ M. J. Vinikas.
Atstovybės prierašas.

i Paskalos apie bolševikų 
filosofiją, perkratysime sukilimą Lietuvoje nepa- 
išimtinai graikų filoaofiją, remtos. Paskelbtos žinios 
nes senovėje tik Graikijoj matomai kalbėjo apie bolše- J. _ _ • __ _i* • J_  -1   1 • i .

mą ir priežastį daiktų prie- dalyse, 
mė mokslinę formą, ir pa- yra ušėmę 
darė neapkainuojamą įtek- kaip žinios 
mę į vėlesnių laikų spekulia- persekioja 
vimus filozofijoj. Vienok gyventojus, 
mes negalime tuomi pripa
žinti, kad filozofija gimė ------
Graikijoj, nes kiekvienoj . - - orivil II
tautoj, kuri pasiekė augš- L O d KLIaALAL 
tesnį kultūros laipsnį, ap- ______
sireiškė palinkimas jieškoti Rugsėjo 4 d. 1920 m. vi- 
priežasčių bei duoti išaiški- soms LSS kuopoms tapo iš- 
nimus įvairių apsireiškimų, siuntinėta balsavimo blan- 
Nėra abejonės, kad senovės kos paskyrimui apielinkės

• A____ A_________ — • _ _ _______ 1______• J - « .

fiją; Indija _____
nė Egipte, nė Indijoj filiozo- tas 1921 metams. Kuopos 
finiai spekuliavimai niekuo- yra raginamos kuogreičiau- 

nesusikristalizavo į šia atlikti tą referendumą

bandymai surasti atsiradi- vikų elgimąsi tose Lietuvos 
, kurias bolševikai 

ir kuriose jie, 
sako, žiauriai 
ir terorizuoja

M. J. V..

Egiptas turėjo savo filiozo- iš kurios turės būt renka- 
savo. Vienok mas LSS. Pildomas Komite

1

X
%

Mv.su
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Kas nieko neveikta
To niekas nepeikia © AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS iĮ Kas skaito ir roto

l®i|| Tas duonos neprašo

hackegan, ill.
L. M. P. S. 47 kuopa 9 die

ną gegužės savo mėnesinia
me susirinkime nutarė 
(kaip "Moterų Balsas", Nr. 
6, rašo) pranešti visom 
L. M. P. S. kuopom, kad Ži- 
linskiutė tapus prašalinta iš 
L. M. P. S. iždininkės vietos.

Sekama kandidatė buvo 
K. Radavičienė. Ir ve, idant 
"apsisaugojus" nuo Radavi- 
eienės, pradėta vesti prieš 
Radavičienę agitaciją: gir
di, nepaveskim Moterų Su
sivienijimo turto Radavi- 
čienei, nes jinai gali "geriam 
padaryti", kaip žilinskiutė, 
arba Liutkus, nes jinai ga
besnė; taigi, draugės, nepa- 
duokim savo turto į "Nau
jienų" klapčiukų rankas, 
nes, girdi, mes žinome, kur 
tokių draugių simpatijos 
kripsta; reikia, girdi, šluoti 
visas menševikes iš savo 
tarpo, tuomet musų veiki
mas bus pasekmingas.

Gerai, draugės, man kelio 
užstoti niekas negali, nes ir 
aš kitam neužstoju. "Nau
jienas" gi aš skaitau jau 6 
metai, "Keleivį" 8 metai, 
"Moterų Balsą" nuo pat pir
mo numerio, o tokią "Lais
vę’’ metus skaičiau, antrus 
uždyką gavau ir tai nebe
skaitau. Taigi, draugės, aš 
visai neįsigąstu grumojimu 
"šluoti laukan" ir manau 
skaityt "Naujienas" ir "Ke
leivį” kol gyva, o kitų barš
kalų nė negaudau. Pradėti 
diskusijų '—polemikų taipgi 
nenorėčiau, nes matau, kad 
waukeganietės mane gra
žiai apšmeižė prieš visuome
nę.

Aš, draugės, visai nesi
jaučiu darbininkų priešu, 
taipgi nesijaučiu nieką nu- 
skriaudusi. Aš net galiu dar

>*

protas pirmiau buvo, kada 
jus pačios mane nominavo! 
į kandidatus? Tuomet nebu
vot nė viena priešinga.

Apie tuos užsipuolimus 
ant manęs aš irgi nesenai 
sužinojau. Ilgą laiką "Mote
rų Balso" negavau ir tik 
treti numeri viena draugė 
pridavė man. Sako, tik pa
žiūrėk, kaip waukegąnietės 
apie tave rašo.

Taigi, draugės, veliju jum 
geros klotės. Tik nesuliskit 
j šiaudus, nes tai yra paša
ras. K. R.

geriausiam mokiniui, ir M. Į 
šaparnis ją gavo.

Bena patarlė sako: ištek
lius gamina dykaduonius ir 
tinginius, o vargas augina 
didvyrius. Panašiai galima 
pasakyti, kalbant apie ša-' 
parnį.’ Jis taip jau nebuvo I

RUTH, NEVADA.
Pyksta ant "Keleivio"
Aš buvau supykęs ant 

"Keleivio" jau tris sykius. 
Aš esu tikras Rymo katali
kas ir velykinę išpažintį at
likau jau pirm 30 metų. Mat t___t
.-tš nelaukiu, kad mane kas turtuolių sunūmi. Parbėgęs 
temptų prie išpažinties. Na, iš mokyklos gelbėdavo savo 
) ’pasak "Keleivio" tokie motinai ruoštis apie namą.

Į Pranas Genutis buvo Skaitytį pastabos.
Itikras Šnipas.

KINCAID. ILL.
Apie musų Kincaidę neuž

tiksi nė žinelės laikraščiuo
se. Išrodo'tamum čia lietu
vių nėra. O vienok šiame 
miestelyje yra apie 50 betu
riu šeimynų ir ąpie porą tu
zinų pavieniai gyvenančių. 
Lietuviai kone kiekvienas 
turi savus namus, o kiti ir 
po dvejus. Kai kurie net ir 
automobilius da užlaiko }>a- 
si važinėjimui. Rodos, kac 
čia viskas jau 0. K. Bet kaip 
dangui, taip ir ant žemės — 
kaip kitur, taip ir čia visko 
yra, ir gero ir blbgo.

Čia randasi dvejos kasyk
los. Dauguma vietos gyverf- 
tojų jose ir dirba. Nors čia 
yra foundre ir kasyklų karą 
dirbtuvė, kurioj dirba apie 
100, bet dirbtuvė pigiai ap
moka darbininkams. Taigi, 
iš lietuvių niekas neina ten 
dirbti — nė vyrai, nė mergi
nos.

Vyrai visi dirba kasyklo
se, o merginos, kurių čia bu
vo apie pustuzinis, visos iš
važiavo dirbti į Chicagą. 
Liiepos 4 d. jos buvo atvažia
vusios čia "svečiuosna." Sa
ko Chicagos gyvenimas jas 
patenkinąs labiau, negu 
Kincaind’o. Tėvai nenorėtų

prirodyti, kuri progresis- jejst,j savo dukterų Į Chica-
cių atėmė iš manęs dvi ran
das už vieną mėnesį. O ji 
buvo viena smarkiausių ko-į 
munisčių. Ji nė nesisarma-’ 
tijo iš namų išvaryti, ka
dangi, mat, nešokama pagal 
jos muziką. Aš niekuomet 
nedrįsčiau žmogų nuskriau
sti, arba taip gražiai ap
šmeižti, kaip mane kad ap- 
šmeižėt. Ir da sukau j at 
gvoitu, kad reikia šluot lau
kan.

Gerai, draugės. Bet kas 
daugiausia pasidarbavo su
tvėrime L. M. P. S. kuopos 
Waukegane — ar ne Rada
vičienė? Kas daugiausia pa
sidarbavo jos tvarkyme ir 
kas pirmiausia nužiūrėjo 
reikalą sutverti rajoną — 
ar ne Radavičienė?

Kaikurios draugių rėžė 
"spyčių", kad neiti į bažny
čią ir neryti kleckų, o šian
dien jos kad ryja, tai ryja ir 
savo vaikus veda tų kleckų 
valgyti.

Taigi, draugės, nesikarš- 
čiuokite, bet kaip man ten
ka girdėti iš jūsų pačių 
draugių, tai kuomet aš pri
klausiau buvo 40 narių kuo
poj, o dabar, girdėti, kitos 
visai atsisakiusios nuo kuo
pos.

Gaila man, kad draugės 
darbininkės viena kitą už
puldinėja ir skaldo organi
zaciją, viena kitą šmeižia. 
Mano supratimu mes visos 
esame darbininkės ir visom 
reikėtų eiti prie vienybės.

Ir keistos tos smarkiosios 
vietos L M. P. S. kuopos 
veikėjoj! Jos šūkauja, kad 
reikia šluoti menševikes 
laukan, reiškia nenori dau
giau nė matyti jų, o tuo tar
pu, kaip sutinka jas, tai už 
deda ranką ant peties, kaip 
tikrai draugei.

Ką jus, draugės, čia taip 
susirūpinot? L. M. P. S. iž
dininke, aš netapsiu. Viena, 
Susivienyjimas neapmoka 
nė už bonsą 
antra — kur

užsidėjimą, o 
jūsų akis ir

i

gą, nes ne viena jų da neturi 
ir 20 metų.

į Šiame miestelyje jaučia- 
ima darbininkų stoka, ypač 
i taip vadinamų "kompanic 
nu." Mat kompanijos pigiai 
apmoka darbą. Tad boseliai 
vakare ir prašinėja tuos pa
čius darbininkus, ką dirba 
dienomis, eiti dirbti da ir 
naktimis. Sako, kad už 8 va
landų darbą mokėsią 12 va
landų darbo algą. Kai kurie 
ir eina dirbti. O tiems, kurie 
sutiktų dirbti nedėldieniais, 
prižada mokėt už 8 vai dar
bą šešiolikis valandų užmo
kesti. >

Dabar girdėtis, kad neuž
ilgo j vyksiąs angliakasių 
unijos viršininkų ir kompa
nijų baronų suvažiavimas. 
Darbininkai ketina reika
lauti $1 i valandą. Šiuo laiku 
darbininkams mokama vi
saip: paprastus darbus dir
bantiems — $5.75, geresnius 
š6 už 8 vai. darbo dieną. Ku
rie dirba aflt kontraktų, ko
duodami anglį, tie padaro 
nuo 10 iki 15 dolerių į dieną. 
Darbai čia sunkus, nes ang
lis labai purvina ir augštai 
randas — nuo 6--8 pėdų.nuo 6-8 pėdų.

"Keleivio’’ Skaitytojas.

VVALLACE, 1DAHO.
Lietuvių čia yra mažas 

būrelis, užtai mažai kas apie 
juos girdėti.

Kas link darbų, tai čia yra 
sidabro kasyklos, švino, zin- 
ko. Paprasto darbininko už
darbis — $5.75 už 8 vai. dar
bą. Kaikur mokama ir dau
giau, būtent nuo $5.75 iki 
$6.75.

Darbininkų kalbaimose 
kasyklose trūksta, ba jie čia 
nelabai užsilaiko.

Pragyvenimas ypatai i 
dieną atsieina apie $1.25.

Idaho valstija yra kalnuo
ta. Randasi tyrų, kur niekas 
neauga. Tik prie Canados 
1 _ 
augusių kalnų.

kaip aš žmonės esantįs be- Ruošą laiką eidavo dirbti i 
dieviai. Ar nereikia pykti * '*-* ’ * x
ant jūsų užtai?

Antrą sykį supykau ant 
Keleivio" dėlto, kad jis kri

tikuoja f 
sakydamas, jog kunigams 
rupi ne dūšių ganymas, bet 
kapitalas. Kartą buvo net 
parašyta, kad kunigas ne
krikštijęs kūdikio be šešių 
dolerių. Jus, pasiremdami 
tuo, nurodėte, kad kunigui 
nerupi dūšių išganymas.

Bet aš jums parodysi fak
tą, kad kunigams nerupi 
kapitalas, o rupi dūšių išga
nymas. 1896-se metuose 
Liepoj u je užsidegė du dide
li namai. Ten juk degė di- 
džiausis kapitalas. Kuomet 
atbėgau prie ugnies, tai pa
mačiau kunigą, kuris apėjo 
vieną kartą apie degančius 
namus, kitą kartą žiūrėda
mas į dangų, o ne į kapitalą. 
0 tai reiškia, kad kunigams 
kapitalas nerupi. Tą patį 
metą, žiemos laiku, vieną 
naktį, apie antrą valandą 
varpai ėmė urnai skambinti. 
.Aš pašokau iš lovos. Užs? 
moviau batus ant plikos ko
jos, užsimečiau švarką ir 
nubėgau prie gaisro. Radau 
prostitučių namą bedegant. 
Ir ką pamačiau: du kunigu 
jau bėgiojo apie ugnį — ba
si ir be kelnių. Tai ve, jums 
da vienas faktas, kad kuni
gai yra pasiryžę ant ledo 
sušalti arba ugnyje sudegti 
ir nuo žmonių sarmatos pa
kęsti; kad jie gatavi bengti 
>asi ir be kelinių per visą 
miestą, kad tik griešnų 
mergšių dušes išgelbėti. 
Ugniagesiai negalėjo ‘kuni
gų nė nuo ugnies atginti. 
Juk čia ne kapitalas degė, o 
ę riešuos dūšios. Todėl rei
kalauju, kad tą savo melą 
atšauktumet.

Tretį kartą supykau ant 
"Keleivio", kuomet jus bib
liją kritikavot. Jus klausėt, 
tas dreivino Nojaus laivą? 
Čia jus patįs sau mietų per 
taktą mušate. Ar primena
te anuos metus, kuomet ku
nigai Bostone buvo įtaisę 
automobilius parapijonams 

vežti namo iš bažnyčios? 
Aniuolas juo draivino. Taip 
bent buvo jūsų laikraštyje 
nupiešta. Taigi ir Nojaus 
aivą aniuolai galėjo drai- 
vinti.

Da turiu daugiau ką pa
rašyti, bet nenoriu su jumis 
prasidėti. O jeigu darysit 
man da kokį užmetimą, tad 
aš jums atkeršysiu.

Wm. Blium.

krautuvę. Mindaugis Šapar
nis iš pat mažumos priklau
sė į vaikų beną.

Mindaugis nė nesapnavo 
ir šmeižia kunigus apie jokias dovanas, kuomet 

‘ užbaigė kvotinius. Ant rv-< ULVCllgC avviimuc. *1111 i y - į 
rojaus po ekzsfrninų jis pasi
ėmė didelį pikį ir išėjo dirb
ti ant geležinkelio, o sako, 
kaip užsidirbsiu pinigų, tai 
ankščiau ar vėliau vis d«si- 
gausiu į kolegiją.

Bet praslinko kelios die
nos. Vieną vakarą Mindau- 
gis pareina namo iš darbo,Į 
o motina sutinka jį didžiau
siu džiaugsmu, laikydama į 
rankoj laiška: "Štai, sako, 
linksma naujiena, Pennsyl-j 
vanįjos valdžia skiria tau 
$400, idant eitum į ko!egi-. 
ją

Mindaugas šaparnis 7 
rugsėjo žada išvažiuoti i p 
Pittsburgh, Pa kolegija. Ke-I 
tina studijuoti žemdirbys- : 
tės chemiją. ’ i

Krank Sokolovsky, kurio 
tikras vardas buvo Pranas 
Genutis ir kuris laike Wa- 
terburio darbininkų streiko 
lošė vado rolę, buvo tikras 
šnipas. Tas paaiškėjo tik 
dabar, kuomet jo pati jį nu-1 
žudė.

Apie jo mirtį "Keleivyje" 
buvo jau rašyta. Birželio 26, 
apie 3 valandą ryto, jisai iš-'

"Laisvė“ šaukė: "Žiūrėki
te, žiūrėkite, "Naujienos" 
parduoda darbininkų reika
lus, o "Keleivis" tai da di
desnis išdavikas,—jis norėt 
jo nuskriaust vieną taip tur- 
pinga elektros kompaniją!"

Kuomet jie taip šaukė, 
j tuo tarpu patįs tupėjo susi- 
lindę į "overkotus", kurie 
buvo gauti už pardavimą 
kriaučių unijos reikalų.

Yra sakoma, kad prasi
kaltėlis uoliafi griebiasi ki

ltų prasikaltėlių jieškoti, i- 
idant nuožiūrą nuo savęs nu- 
1 kreipus.

MINERSVILLE, PA. .
Šiemet ketvirtą birželio 

pavyko užbaigtu vietinės 
augštesnės mokyklos (High 
School) mokslą penkiem lie
tuviams. Tr šitie lietuviai ne 
tik kad išlaikė kvotimus, 
bet da ir pagarbos ženklus— 
o vienas net didelę dovaną 
gavo už gabumus moksle.

Pavardės užbaigusiųjų 
yra sekamos: Mikas Radze
vičius, P. Kastantinavičiutė, 
Gasė Lukšiutė ir Elena 
Stankevičiūtė. Visi jie gavo 
pagarbos ženklus už gabu
mą moksle.

Gi Mindaugis Sapamis 
ne tik ką atsižymėjo vieti
nių mokinių tarpe, jis tapo

Lašas.

SAGINAVV, MICH.
Šiame mieste yra nema

žas lietuvių būrys. .Jie 
dviem vardais save pasiva
dino: parapijonimis ir bol
ševikais.
Parapijoms yra tie, kurie ir 
bažnyčią sovo turi ir vysku
pui užrašė. Parapijom.) rei
kalai ne kažinkaip eina: ku
nigėliui iš jų biznis prastas. 
Dayątkos, mat. "munšaino" 
kaip pridirbo, o kai)) da jo 
atsigeria, tai pasidaro to
kios nerangios, kad musų 
kunigėlis nė gaspadinės ne
gali užlaikyti. O juk pra- 
baščius be gaspadinės. tai 
kaip cibukas be pypkės.

Davatkos, kaip sakiau 
daro "munšainą". o musų 
bolševikai veda aršiausią 
kovą prieš ją. Nesuspėjama 
ne išvirti, to "munšaino". 
kaip jie pradeda ją "naikin
ti.” O ją "benaikindami" 
ima kovot tarp savęs —daž
niausia vyrai su savo mote
rimis. Ir neretai pasitaiko, 
kad moteris su "pokeriu" 
"palaimina" vyrą. Nesenai 
čia tūlų bolševikų šeimyna 
taip "susipokeriavo", kad 
vyrąs išvažiavo vienur, o 
moteris kitur. Gi savo ma
žus vaikučius paliko ver
kiančius.

Darbai pas mus eina ge
rai. Tik pragyvenimas bran 
gus ir negalima gauti namų 
gyvenimui. Oras čia šaltas, 
naktimis visada turi gerai 
užsikloti, ba daug kartų pa
sitaiko mažiukė šalnelė lie
pos mėnesy.

Bet ant laukų javai išro
do gražus.

Angliakasiai šioj apielin- 
kėj taipgi rengiasi išeiti ant 
streiko.

Malonės Pilnas.

HARRISON. N. J.
Lietuvių yra čia daugiau 

kaip trįs tūkstančiai. Visi 
jie gyvena pasiskirstę Į par
tijas. Nesutikimų daug, ir 
visą tą neapykantą sėja baž 
įyčia ir jos išauklėti fanati- 
cai, kurie patįs nežino nie- 
<o daugiau, kaip tik voliotis 
alkoholio dumblyne. Suėję 
smuklėse jie tuština bonkas. 
o kartais ir galvas skaldo 
kits kitam. Pamatę gi, kad

viso pavieto mokinių "čem- kitas vvraš skaito darbinin- ” Tio rrnvn i .7, * . -XI.-Jin i£_, jie iš
traukia laikrašti ir iš ran-

neauga. Tik prie Canados pionu.” Jis gavo Pennsylva- kiškus laikraščius, 
rubežiaus yra giriomis ap- nijos valstijos valdžios ski- ‘ '

riamą dovaną $400. Toji do-
F. B. vana suteikiama tik vienam Proletaras.

r . ‘ * i *

« .< ,44. - f .*jr ./A
)

?

I nuvažiavau ir aš kartu su 
| juo. Aš pamačiau tą moterį 
ir pamačiau, kad ji labai įsi
mylėjus į jį. Keliom dienom 
praslinkus, jis pasakė man 
ant Grand Centrai stoties, 
kad jam reikia važiuoti i 
Jersey City. Birželio 24 d. 
aš radau kitą laišką jam ra- 
šytą.

"Nesant jam namie, aš 
bėgo naktiniuose drabu-. atsilankiau pas vieną žmo-, 
žiuose ant gonkų ir pradėjo Į gų, kuris pasakė man, jogj 
šauktis "daktaro" ir "poli-'mano vyras norįs nuo ma
fijos." Paskui sugriuvo ir nęs atsiskirti, kad galėtų Į 

i mirė. Tuojaus po jo mirties apsivesti su ta savo meilu-: 
jnrapuolė jo pati. Bet polici- že.
(ja neatkreipė į tai domos. "Birželio 26, apie 3 valan- 

Įsitikinus, kad Ge- dą ryto, kuomet mano vyras 
nužudę Waterburio lovoj miegojo, aš pripyliau 

kuriems jisai stiklą kcrbolinės rūgšties ir 
Kodėl policija užpyliau jam ant veido.” 

Tuo budu Genutienė sa
kosi norėjusi 
gražumą, kad nemylėtų ki
ta moteris. Ji visai 
niusi. kad tas galėtų jį už
mušti. Bet karbolinė rūgštis sutinka su socialistų taktika 
išdegino jam akis ir papuo- ir yra griežtai priešingas r- 
le į burną. Išdegintomis aki
mis ir gerkle. Genutis pašo
ko iš miego ir šaukdamas testuoti! Juk ten darbiiiin- 
pagalbos išbėgo ant veran-lkų reikalų "išdavimas", juk 
’.z, kur tuojaus sugriuvo • ten supeizojama komunistų 
_______ partija.

•Ji buvo
nutį
streikieriai.

i vadovavo.
i taip spėjo, sunku buvo su- 
Į prasti, nes darbininkai tik- 
jrų savo vadų, o ypač streiko 
Įmetu, niekad nežudo.

Tečiaus dabar paaiškėjo, 
kad policija turėjo gero pa
mato

' York
Į apie
I

sugadinti jo

neina-

i
i

Kur dingo tie r-r-evoliu- 
icionieriai, kurie taip tankiai 
rašydavo protestų prieš vi
są. kas tik pasimaišė pake
liui? Juk jau daugiau, kaip 
mėnuo laiko praėjo, kuo
met pasirodė spaudoje Le
nino laiškas — patarimas 
Anglijos darbininkams, ku
rio turinys, "komunistų” 
žvilgsniu, turėtų būti pilnai 
"sočiai buržuaziškas”. Jis

taip manyti. "New 
World,” rašydamas 
Sokolovskio-Genučio 

irti, dabar sako: 
’ ’ T yri n ė i a n t žmogžud y s- 

tę. ”World" patyrė, jog So
kolovsky. būdamas apmoka
mu Amerikos Darbo Fede
racijos agentu New Haveno 
skyriuje, ir kas dieną dirb
damas tai organizacijai 
’Vaterburyje. kur jis saky
davo 
talo 
bas. tuo 
slaptas agentas organizaci
jos, kurią finansuoja fabri
ku savininkai."

Reiškia, Sokolovsky-Ge» 
nutis buvo tikras šnipas.

Tai buvo tas pats Pranas 
Genutis, kuris apie 10 metų 
-itgal Bostone sėbravo su 
■’laisviečiais”. Kuomet "Lai
svė" išsikėlė Brooklynan, 
tai ir Genutis 
nai. Iš tenai jisai 
"Keleiviui" 
laiška. grąsindamas padėti 
"bomba" po "Keleivio" na
mu. Būdamas Lietuvoje, 
kiek mums-teko girdėti, ši
tas anarchistėlis prigulėjo 
nrie "giltiniečių."

Tai tokia Genučio biogra
fija, kiek ji mums yra žino
ma. Dabar gi, iš didelio 
"kairumo", "tas biaurvbė 
parsidavė kapitalistų užlai
komai šnipų organizacijai 
ir įsiskverbęs į darbininkų 
uniją varė tikro judošiaus 
darbą.

Dirbęs biaurų darbą, Ge
dutis mirė ir biauria mirti
mi. Suimta dabar New Yor- 
ke jo pati, papasakojo poli- gi’^erta,
•įjai šitokią istoriją: ! - - -

"Aš ištekėjau už Sakalau- 
skio (Genučio) sausio mė
nesyje 1914 metų. Mudu a]>- 
sigyvenova New Havene. 
Per tris metus viskas ėjo 
gerai, bet paskui jis pradė
jo nebepareiti namo. Jis aiš
kinosi man turįs savo tar
nystės pareigas pildyt. Kar
tais jo nebūdavo namie per 
tvi sąvaiti. Birželio 4 dieną 
iš radau, jo kišeniuje du lai
šku angliškai rašytu; tos 
kalbos raštą aš nelabai su
skaitau.

"Aš nunešiau tuodu laiš
ku pas pažįstamą savo mer-. _ __
giną, kuri jierskaičius paai- aukų, -i • ___ 4 • _______

streikuojantiems me- 
darbininkams prakal- 

pačiu laiku buvo

•*>

išvažiavo -te
parašė 

juodrankišką

! r-T'-evoliucionierių taktikai.
Vyručiai, skubėkite pro-

dos, 1 . 
ir nutilo...

Genutienė sakosi pašau
kusi tuomet daktarą ir tas 
jai paaiškinęs, kad jos vyras 
jau nebegyvas. Tuomet ii 
uersigandusi ir pabėgusi. Ji 
buvusi Kanadoj, paskui 
sugrįžusi atgal į New Have- 
ną, o pagalios į New Yorką. 
Čia detektivai ją ir suėmė. 
Ir tik per šitą tragediją išė
jo į aikštę, kad Genutis bu
vo šnipas.

DRAUGO J. PERKŪNO 
REIKALAIS

Socialistų Partija nutarus 
prisidėti prie III maskvinio - - - - • _ «« Laisves 

norą ir 
partijai

Draugai ir draugės, mes 
privalome atkreipti domą į 
šitų musų gerų draugą, ku
ris tapo nuskriaustas už 
darbininkų reikalus visam 
amžiui. Aš kalbu apie drg. 
Perkūną, kuri katalikai su
mušė 1914 m. ir kuris nuo 
to laiko pradėjo sirgti.

Reikia žinoti, kad L. S. S. 
rinko aukas jo bylos vedi
mui. Aukų buvo surinkta 
$250.00 su viršum. Jos buvo 
renkamos J. Perkūno var
de. O jlabar pasirodo, kad 
drg. Perkūnas iš $250.00 ap
teikė vos $9.45. . Kurgi .kiti 
pinigai ?

i Buvo nurodyta kadaise, 
kad kitiems draugams iš
mokėta $80.00 ir $81.00aBet 
kaip tai keista: kitiems 
.draugams išduota tų pini- 

o drau- 
kurio vardeI gui Perkūnui, 

rinkta, išviso priduota tik 
$9.45.
Ir da vienas

internacionalo, 
rašytojai išreiškė 
pasitikėjimą, kad 
ten nebus vietos, nes ji yra 
socialburžuaziška.

Dabar spaudoje pasklydo 
žinia, kad III Internaciona
las nepriėmė Vokietijos ko
munistų, kurie skelbė komu
nizmą, visai panašų "I^ais- 
vės” komunizmui.

Taigi, ar nebus likimo 
lemta ir mūsiškiams revo
liucionieriams tie patįs šan
sai įstoti į III Internaciona
lą, kurių susilaukė Vokieti
jos r-r-r-evoliucionieriai ?

Komunistai dažnai vadi
na socialistus judošiais. Na, 
o kas yra komunistai — gal 
švento Petro pasekėjai ? 
Nes jie visuomet užsigina 
tikro savo veido; net Dun
dulis Sus. Liet. Am. Seime 
užreiškė, kad jis nesąs ko
munistas. Et, jus šv. Petro 
zokon inkai!

Rusijos darbininkai lupa 
lenkams kaili. Na, ir kažin 
kode! "šventas tėvas” nepa
telefonuoja i dangų, kad po
nas dievas suklupdytų tuos 
"raudonosius?” Juk Lenki
ja — tai šventa šalis.

•?"Laisvė" sako, kad "Nau
jienos" yra vien tik apgarsi
nimų laikraštis. "Laisvė" 
apgarsinimų nepageidauja, 

neaiškumas: Tegul, reiškia, jos skaitvto-

80 ir 81 dol.
: Išviso — $170.45; kur gi li- 
.kusieji pinigai dingo?

Bet ir tai da ne visa. Drg.
I Perkūnui išmokėta $9.45, o 
į tuo tarpu L. S. S. neišmokė
jo jam maršruoto lėšų po 

($2.50 į dieną, t. y. $7.-50.
i Tai kiek aukų aplaflčė drg 
Perkūnas iš LSS. bosų? At
sakymas: tiek, kiek ašarų 
išbėga iš kirvio.

Perkūnas tečiaus neprašo 
jis nė neišmetinėja. 

škino man, kad tai meiliški į žmonės, kurie žinot tą ne-1 
laiškai, rašyti mano vyrui (teisingą sąjungos bosų elgi- 
tulos moteriškės. Birželio 5Imąsi. negali užtylėti,
dieną jisai išvažiavo Brook-Ą-pač matydami nuskriaustą 
lynan, bet tą patį vakarą.žmogų vargingame tiadėji- 
^ugrįžo. Aš pradėjau galvo- mc.
ti, ar negalima butų suga
dinti jo išvaizdą. Man atėjo ti žmogų, kuris yra 
galvon karbolinė rūgštis i draugu. 
Ant rytojaus jis vėl ėmė perkūną, 
rengtis Brooklynan; šį sykį

drg. Perkūnui priduota $9.-'jai tuština savo kišenius ir 
45, "kitiems” aukauja pinigus į "L." po- 

pieros fondą.

Komunistai buvo pradėję 
"studijuoti elektrą." Vienok 
jie greitai nutilo ir dabar nė 
neprasitaria. Tur-but pri
kišo nagus prie dratos ir ši 
juos taip nupurtė, kad jiems 
vargšams net žadą užkando.

.Kas šneka, kad Fraina 
šnipas? Jis ne šnipas, bet 
komunistų tėvas. O koks tė
vas. tokie ir vaikai — sako 
senas priežodis.

Slapukas.
Tautininkai sako: "Ir ką 

jus norit iš tos Lietuvos 
valdžios: tik matot, kad ji 
yra da suvis jaunutė!” Taip 
— jaunutė, tai jaunutė, bet 
nurodyti darbininkams ke- 

i lią į kalėjimą, tai ji nurodo 
J. Degutis. kaip tikra senutė.

Draugai, sukruskite rem- 
musų 

Paremkime dr-gą

>
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t
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niuoja visą žmogaus kūną.

I

Ivimais , kuriais Lietuvos 
valdžia ūkininkus taip pat 
'engia, kaip engė vokiečių 
kaizerio valdžia. Tas tiki-

I

kūne nėr-

i

i

i

nespėja da-

yra labai 
diametras

. _ , ir jau kitus patalus nusipir-
mas daug lengvesnis, negu kome! Kol dalykas išsiaiš-

čiai ir šiaip visokios biaury- 
bės. Galų gale moteriškėlė 
eidoma velikinės pasispavė- 
dojo. Kunigas, žinoma, lie- 
}>ė patalus, kaipo pavogtus,

kvitų, o pinigų, sako

Mano keliones įspūdžiai

riant, su savo lyferavimais 
ir su visais kraugerių vokie
čiu palaikais.

Svečias.

Rublelių valsčius į Širrin-'j'škur paėmė, ten vėl nuga- 
tą duoda beveik tokius patJbenti. Moteriškė ”gelbėda-

—Tegul bus pagarbintas- 
vaike L.

—Ne apie pagarbinimą, 
tėve, kalbėk, bet pasakyk, 
kodėl neatėjai pas mane pe
reitą savaitę?

—Neturėjau čėso, Maike.
—O ką tu veikei?
—Šoblę galandau.
—Gal važiuosi Į Valpa- 

raiso universitetą bulvių 
skusti?

—Vaike, tu juokų iš vyčių 
generolo nedaryk, ba gali 
paskui gailėtis.

—Juokų iš tavęs aš neda- 
rau.tėve. Aš pastačiau tą 
klausimą tik dėlto, kad gir
dėjau, jog tu rengėsi va
žiuot Į Valparaisą skaityt 
mokintis, kad sugrįžęs Lie
tuvon galėtum ant prezi
dento runvt. O Valparaišo 
studentai, kurie neturi pi
nigų už mokslą užsimokėti, 
visi turi bulves skusti: todėl 
aš maniau, kad tuo tiksiu tų 
ir šoblę galandai.

—Tai tu. vaike, negerai 
mislini, kad lietuviško vais- 
ko generolas nemoka skai
tyt. Aš da iš Lietuvos esu 
gramotnas ant maldakny
gės. Paduok tu man kokią 
nori litaniją, o aš tau pa
skaitysiu. Tiesa, rašyt aš 
nemoku, ale generolui to ir 
nereikia, ba jam viską para
šo jo pisoriai. Ve, prūsų 
Hindenburgas koks garsus 
generolas, o rašyt nemoka.

—Kas tau apie tai sakė?
—Aš tą žinau, vaike, ba 

apie tai buvo gazietose pa
duota. Jis negali rašyt, ba 
pripratęs su štiku durti, tai 
kaip tik stumia plunksną, 
tuojaus praduria popierą.

—Na. gerai, tėve, tai kam 
tu galandai savo kardą, jei
gu tu nemanai važiuot į 
Valparaisą skaityt moky
tis?

—Aš. vaike, mislinu va
žiuot Į Lietuvą bolševikams 
kaili lupt, kam jie užėmė 
Vilnių.

—Ištikrujų?
—Jessa!
—Iš katvo galo tu manai 

pradėti, tėve?
—Nevermai. vaike, iš ka

tro galo! Kaip aš pradėsiu 
vainą, tai teks jiems per vi
sus galus! Jes, Maike. baikų 
su manim nėra. Aš tau pa
sakysiu. vaike, kaip aš su
mušiau turkus anais me
tais. Tu žinai, kad keliasde- 
šimts metų atgal ruskis tu
rėjo vaina su turkais.

—Taip. tėve, žinau.
—Na. tai gerai ir sakyt, 

kaip žinai. Aš, Maike, služy- 
iau tuomet pas ruski vaiske. 
Didžiausis faitas buvo prie 
Dunojaus. Turkai buvo jau 
pradėję imti viršų ir mes tu-

rėjom bėgti. Aš, vaike, bu
vau labai greitas, kaip jau
nas buvau. Taigi aš pralen
kiau visus ir bėgu sau vie
nas. Bėgu aš bėgu, ogi žiū
riu, stovi prie medžio pririš
tas arklys, o netoli jo guli 
turkų generolas. Na. misli
nu. ir man Dievas davė čen- 
čių išbandyt savo ranką. Iš
sitraukiau šoblę ir kaip dur- 
siu jam į pilvą!... Bet jis nei 
krust! Aa. mislinu sau, tu 
kytras muzulmanas: tu no
ri. kad aš tave taip palik
čiau, o kaip nueisiu, tai tu iš 
užpakalio mane šausi! Tu 
kytras, mislinu sau. ale aš ir 
gi ne durnas! Čiaukš—irnu- 
kirtau jam ranką! Čiaukš— 
ir kitą! Ale jis vis guli! Mis
linu sau. jis nori mane vytis. 
Taigi aš jam čiaukš — ir nu
kirtau abidvi kojas! Ir ka< 
tu žinotum, vaike, kaip aš 
su tuo generolu apsidirbau, 
turkai tuojaus buvo sumuš
ti ir ant rytojaus musų vais
kus jau perėjo per Dunojų 
Tai matai. Maike, koks i? 
manęs vajokas! Už chrab- 
rastį aš ir medali buvau ga
vęs. Su bolševikais, vaike, aš 
irgi taip padarysiu, kaip aš 
-u tuo aurkų generolu pada 
riati.

—Kaip tu pasakoji, tėve 
tai išrodo, jog tik ačiū tave 
narsumui turkai buvo su 
mušti.

—Jes. vaike, jeigu aš ne 
bučiau tam turkų generolu’ 
apkapojęs rankų ir kojų, ta 
ruskis butų vainą pralaimė 
jęs.

—Bet kodėl tu tik rankas 
ir kojas jam kapojai, tėve? 
Kodėl tu nenukirtai jam 
galvos?

—Aš. vaike, irgi taip misF 
nau, ale galvos jis jau netu
rėjo.

—Jeigu iš tavęs toks nar
sus karžygis, tėve, tai kode’ 
tu tik dabar nori važiuot 
Lietuvon? Kodėl tu neva
žiavai mušti lenkų, kuomet 
jie turėjo Vilnių užėmę?

—Mes, katalikai, negalim 
paliokų mušti, ba jie tokie 
pat katalikai, kaip ir mes 
Mes garbinam tą. patį Die
vą ir turim vieną šventą tė 
vą. o bolševikai, vaike, visai 
netiki į Dievą. Jeigu jie il
giau tenai pabus, tai jie už
krės visą Lietuvą savo be
dievybės sėklą. Tai ve, Mai
ke, kodėl aš dabar noriu va
žiuot tenai! Aš noriu apgint 
savo kontrą nuo bedievybės.

—Aš tau patarčiau ge
riau nejuokinti svieto, tėve 
Progreso, kurį tu vadini be
dievybe. tu 
Buvo laikai, 
žius su savo

nesustabdysi, 
kuomet popie- 
vyskupais ir

KELEIVIS
kunigais buvo net inkvizici- tuviškai. bet kur jisai da- neuronų siūleliai yra vadi-
ją įsteigę su progresu ko
vot, kuomet kartu su popie
žium ėjo karaliai ir genero
lai. Bet kur gi jie dabar ?1 
Karalių sostus progresas iš
šlavė į šiukšlyną, o iš popie
žiaus galybės liko tik šešė
lis! O jeigu tokios spėkos 
"bedievybės” nesulaikė, tai 
jau tau, tėve, nėra kas nei 
bandyti!

—Nevermai, vaike! Lietu 
voj bedievybės nebusi Tu 
pamatysi, kad mes, katali
kai. da išrinksime šventą 
tėvą Lietuvos karalium.

—Jus norėjot ir Urachą 
paskirti Lietuvos •karalium. 

I Kunigai buvo jau pradėję jį 
mokinti ir "Tėve musų” lie-

bar? Bus taip pat ir su ”šv. narni vieni aksonais neuri- 
tėvu,” kaip buvo su Urachu, tais, gi !_*’*

—Tai tu sakai, kad Lietu- j Kiekvienas 
vą bedieviai užponavos?

—Taip. tėve.
—O aš, vaike, mislinu, 

, kad panelė švenčiausia prie 
i to nedaleis. Ji da parodys 
i stebuklą. Visi bedieviai ta
da atsivers.

—Jeigu tu taip tiki, tėve, 
tai kam da tų savo šiblę ga
landi? Tas parodo, kad tu 
panelės švenčiausios galy
bei netiki.

—O gal ir teisybę tu, Mai
ke, sakai! Geriau eisiu rą
žančių sukalbėt, kad Dievas 
užleistų kokią pavietrę ant 
musų vieros neprietelių.

gi kiti — dendritais.
> neuronas turi 

tiktai vieną neuritą. Vidu
jinė ne u rito pavaja yra ži
noma, kaipo "ašinis cilinde- 
ris.” Tai yra permatoma

nervą, ir perleidžia nervu-- 
nius impulsus iš vienos vie
tos kiton.

Nervai, kaipo telegrafo 
vielos.

K»ip telegrafo vielos kad 
skerspainiuoja visą žemę,

(Pabaiga.)
Lietuvos pasus į užsienį 

lengva gauti.
Pasus Lietuvos pasienio

kaip rusai duodavo, tik pa
suose užrašai — kaip kitą
syk būdavo rusiškai ir vo
kiškai, taip dabar — lietu
viškai ir vokiškai. Duoda 
pasus 3 mėnesiams laiko.

- -

ma savo dusią” tūlam šmu- 
gelninkui davė 10 rublių, 
kad nuneštų tuos patalus į 
Prusus Jam nunešus — pa
talų n u .s neima. Jau, sako, 
už juos atsiėmėme iš nuos-

PSYCHOLOGIJA
i PSĄ CHOLOGIN1S ORGA- gimininga kūninei 

NIZMAS IR NERVŲ ... „„
SISTEMA.

i pusei. 
Todėl žmogų ir galima pa
vadinti psychofizikiniu or
ganizmu.

Psichologinių ir fiziologiniu n NERVę SjstEMA.
Psychologija yra mokslas Jeigu tik mes pradėsime 
apie sąmonę. Dvasiniai fak-tyrinėti dvasios gyvenimo 
tai. arba sąmonės faktai, aplinkybes, tai tuoj pama- 
sudaro psychologijos lauką, tysime, kad tos aplinkybės 
GaJirne *°del. psychologiją yra dviejų rūšių, būtent: 

.__ į rušis randas šalia
žmogaus, gi kita — jo vidu
je. Daiktai, kurie esti šalia 
musų, yra tai, ką mes vadi
name ”pasauliu apie mus”, 
arba stačiai "išlaukiniu pa
sauliu.” O su šitais daiktais 
mes susipažįstame per savo 
jausmų organus (prietaisas 
tam tikriems veikimams at- 

’ likti); Bet turime atminti ir 
’ tai, jog šie iš laukiniai daik
tai savo turiniu užima svar
biausia vietą musų dvasios 
gyvenime.

Dabar mes turime susipa
žinti su antros rūšies aplin
kybėmis. Šitos aplinkybės 
randasi viduje musų. Išlau
kinio pasaulio daiktai paga
mina jas r»er musų jausmų 
organus. Tik "pasaulio apie 
mus” daiktai gali duoti pra
džią įvairiems apsireiški
mams atskiruose musu kū
no organuose: suprantama, 
pirmiausia nervų sistemoje 
Išlaukinio pasaulio daiktai 
suerzina musų jausmų or
ganus. gi tokis suerzinimas 
persiduoda tam tikroms 
musų nervų sistemos da
lims, suprantama- išlauki
nio pasaulio įtekmėje. Tai 
pasidaro tam tikri apsireiš- 

_ jkimai musų nervų sistemoj 
Rasiniai daiktai. O tai yra Dabar, kad šiuos apsireiški 
’abai aišku, kadangi pap- mŲS gerai_ pažinti, būtiną- 
'•asčiausi ir pamatiniai są- reikia turėti aišku suprati- 
nonės veiksniai yra tvirtai mą. kaip yra sutaisyta nėr 
urišti su egzistavimu ir 
.eikimu tam tikrų kūninių 
mganų.

2. Paprasčiausi patyrimai 
Wda niunK žinoti, jogei 
proto išreiškimai paprastai 
būna raumeninių judėjimu.
avvdale. Pavvzdin, mes iš

girstame varpą ir musų šal
in urna s (sąmonė) balso pa- 

^kstina mus eiti ir atidaryti 
duris. Mes apsprendžiamd 
?avo veiksmus ir tų veiks
mu išvadas žodžiais ir dar
bais. kurie visi tvylo raume
nų judėjimuose.

3. Yra dar ir daugiau fak- 
ų, parodančių, kaip stam

bus giminingumas yra tarp 
musu kūno ir dvasios. Pa
vyzdžiui, mes žinome, kad 
smarkus sutrenkimas ar 
žaizdos gali ne tik labai pa
kenkti sąmonei.bet ir visai 
sunaikinti ja. Mes žinome 
ir tai, jog alkoholis, eteris, į 
kava ir arbata padaro tam 
tikrą itekmę musų dvasioje. 
Kūno ligos labai dažnai pa- 
'iečia dvasią, ir atbulai, dva
sios neramus stovis paliečia: 
kūną.

O tai šitie faktai ir verčia 
mus padaryti galutiną išve
dimą, būtent: musų orga
nizmo fizikinė pusė yra gi
minė dvasinei pusei, ir ant
raip: musų organizmo dva
sinė ar psychinė pusė vra

Gedime 1 
apskelbti kad ir šitaip: Psy- Viena 
chologija yra mokslas apie 
dvasią ir jos apsireiškimus.

Sąmonės esmė.
Sąmonę galima apsktemb 

ti tiktai jos pačios termi
nais. Jausmai, idėjos, skau
smai, smagumai, atmintis, 
vaidentuvės ir valios veiki
mas yra terminai, kurie, 
paėmus juos visus kartu, 
kaip ‘tik ir reiškia tai. ką 

į mes vadiname sąmone.

Psychologių ir fiziologių 
veiksmių susijungimas or

ganizme.
Paprasčiausi patyrimai 

duoda mums žinoti, jog yra 
labai žymus giminjngumas 
tarp dvasios ir kūne.

L Mes praktiškai žinome, 
kad musų sąmonė arba ži
nojimas pasaulio apsiau
biančio mus, pirmiausia pri
klauso nuo vartojimo musų 
iausmų. Žmogus, užgimęs 
įklu ir kurčiu, negali turėti 
nei regėjimo, nei girdėjimo 
iausmų. Jeigu mes užgimtu- 
me be jausmų, tad mes nie
kados negalėtume įgyti jo
kio žinojimo. Jausmai todėl 
vra raktai, kurie atrakina 
žinojimo duris. Jausmai te- 
•iaus yra fizikiniai, o ne

vv sistema.
Nervų sutaisymas.

Nervų sistema yra šutai 
syta iš pradinių elementari 
iniu prietaisų, vadinamų ne 
uronais. Neuronas yra pro 
toplazmis (pramedžiagis) 
sutaisymas, padarytas iŠ 
celės (kamaraitės ar narve 
lio), turinčios nuklėjų 
(branduolį) ir mažesnius 
nuklejėlius (branduolė- 
lius). Iš neurono paviršiaus 
išeina Į visas puses įvairaus 
didumo ir pavidalo atžalos 
Šitos atžalos yra panašios 
valaknoms ar siūlams. Siū
leliai savo iTgumu labai įvai 
ruoja; nuo vieno milimetre 
iki penkių pėdų. Savo didu 
mu šitie siūleliai kartai? 
viršija načią cele, nuo ku
rios paviršiaus jie kįla. C 
kartu paėmus narvelį ir nuc 
jo kįlančius siųlus. mes ap
turime tai. ką vadiname ne 
uronu.

Yra sprendžiama, kad 
pas subrendusį žmogų jo 
nervų sistemoj randasi net 
apie vienuolika tukstančir 
milionų neuronų. Neurone 
didumas tečiaus labai smul
kutėlis: io apėmis vra apie 
.00009 (devynis šimta-tuk- 
stantinės dalys) kubinio mi
limetro.

Reikia dar pastebėti, kad

cVorunaJn nnia viso r-’“-' ~ --------- -------------------- . ui juvo ai.'ivu.cmr i? uuu»-
tap pat 1 ir nervai lerspal- Pž j-1“3 i £UKSinus ai? į tolių komisijos atlyginimą 
tap pat n nervai sKerspai g rub]lu. Bet paso gavi- • • ’ - ■ —• •
niuoja visa žmogaus kūną. - -
Jeigu nebutu taip, tai regė- “£ ■P’""’ Ua‘,-Ka?timo rirdėiimo darilvtėii- 1 b1uddy°j. Mokl Pykins, patalus paėmė saugoti
jmo, giroejimo, aaaiyteji nigus ir imk nor šimtą pasų.' vokiečiu žandaras... Titas 
mo, pauostvmo, parag vimo pinjgaį viešiem ,vpač kanci-
jausmai niekados nepasiek
tų smegenų. Neigi išeitų iš 
smegenų paraginimas, ku
ris leidžia mums judinti 
raumenis.

Kiekvienas atskiras ner
vas susideda iš labai daug 
nervinių siūlų. Vienas vo
kietes suskaitė net 11,000 
nervinių siūlų, išsišakojusių 
iš priešakinio varlės nugar
kaulio smegenų nervo. Ir 
kiekvienas tokis nervas yra 
apgaubtas tam tikru lukštu. 
Taigi, tarytum kokioj triu- 
belėj randasi daugybė ner
viniu siūlų.

Čia ir vėl mes galime pa
daryti palyginimą nervų su 
telegrafo vielomis. Juk tai 
paprastas daiktas, kad dau
gelis te’egrafo vielų, ypač 
didesnėse stotyse išeina iš 
tam tikru dūdų. Tečiaus nė
ra visame pasaulyje tokio 
miesto, kuriame rastųsi tiek 
daug telegrafo vielų, kiek 
randasi žmogaus 
vu siūlų.

. Nervų siūlai 
plonučiai. Jų 
(skersinis) vra nuo 1-1200 
iki 1-100000 colio.

Afferentjniai ir efferenti- 
niai nervai.

Nervų sistema dalinasi į 
dvi klesas, turinčias skirtin
gą veikmę. Vienos klesos 
nervai yra vadinami ai’fe- 
rentiniais (ad. Į; fero, ga
benti). gi kitos — efferenti- 
niais (ex, iš: fero, gabenti). 
Afferentiniai nervai perne
ša sužadinimus (stimulus) 
’š bile kūno dalies i centri
nę (vidurinę) nervų siste
mą: gi efferentiniai nervai 
pasiunčia iš šitos sistemos 
(iš afferentinių nervų sis
temos) ar tai pažadinimą 
’udėti. ar tai kitokį viduji
ni susitariusį akstiną.

Jausminiai ir motoriniai 
nervai.

Prie afferentinių nervų 
klesos priskaitoma jausmi-' 
niai nervai, kurie užsiima 
raporte vimu (pranešimu) 
najautimu i centrinę nervų 
’istemą. Efferentiniai ner
iai apima motorinius, t y. 
judėjimo nervus, kurių pa
reiga yra judinti kūno mus
kulus (raumenis), žinoma, 
jo vadovyste centrinės ner- 
•ų sistemos.

Afferentiniai ir efferen- 
riniai nervai apima arba tal
kina savyje visas nervų kle
vas: gi jausminiai ir moto ri
liai nervai —ne. Yra, mat, 
nervai, kurie reguliuoja 
kraujo sudvnus, organiz- 
no maitinimą, pagaliaus 
kontroliuoja atidblinimą, ir 
itlieka daugeli kitų parei
gų. susirištų su perleidimu 
lažadinimo (stimuliavimo). 
Šitokie nervai, be abejo, nė- 
*a nė jausminiai, nė moto
riniai. Psvchologui daugiau 
■iai apeina jausminių ir 
motoriniu nervų veiksniai.

A. Margelis. 
(Toliaus bus)

vargas su tais vokiečiais, 
liarijoms labai reikalingi, jje negana ką Lietuvos že- 
Štai mano paso No. 14295, mę nuengė nuliežė, žmones 
bus 28590 rublių, imtas bir-muniokė, bet dar Lietuvos 
želio 20 dieną, 1920 m., o kur; gyventojus išmokino viso- 
dar metų galas!... jkių velnavų. Vokiečių Lietu

Nuo Naumiesčio ligi Vil-.v0Je n^ra, bet užsiliko jų 
kariškio stoties vokiečiai Pramanyti lyfenavimai 
buvo padirbę siaurąjį gele- <dabs. ūkininko turto, kurią 
žinkelį. Buvo pradėta dirbti Viddzia ima 1 iždą), 
nuo Naumiesčio ligi Šakių, 
o nuo Šakių ligi Nemuno. 
Bet vokiečių valdžiai su
griuvus taip ir liko nepa
baigta. Jeigu dabar vaikščio 
tų traukininkai, tai labai 
būt naudinga to krašto gy
ventojams. Medžiagos gele
žinkeliui net Naumiestyj 
ant rinkos daug prikrauta 
ir šiaip šen ten primėtyta, 
bet gelžkeliuko nė nemano 
nieks baigti. Dabar ant vie
no vagonėlio ratu padirbta 
būda ir arkliu važiuoja kas
dien dusyk iš Naumiesčio 
i Vilkaviškio stotį ir atgal. 
Už vežinimą ima nuo žmo
gaus po 15 auksinų. Jį valdo 
susidarius žydų kompanija. 
Iš pradžios buvo paėmę vie
tiniai Naumiesčio lietuviai, 
bet žydeliai juo sukonkura- 
vo ir Lietuvos valdžia iš
nuomavo žydams.

Paštas.
Mačiau vežė paštą iš Vii 

kariškio stoties į Naumies
tį. Maiše sukimšti laiškai ir 
laikraščiai. Maišas, žinoma 
vokiečių darbo — popieri
nis, visas skylėtas. Laikraš
čių ir laiškų galai per skyles 
išlindę. Su paštu jokis valdi
ninkas nevažiuoja. Viskas 
žydelio vežėjo globoj. Ant 
maišo važiuojantieji ”pasa- 
žieriai”, vietos trūkstant, 
susėdę trina. Taip pašta 
turbūt nė Kynuose neveža!.

100 plytų kaštuoja 30 rublių
Buvau Kataciznoje (ne

toli Naumiesčio dvarukas). 
Ten iškada tai gražaus kaip 
sodno dvaruko tik-i 
ra dykynė padaryta. Prieš . .
kara ji valdė koks tai Pap-: kurių ir taip 
lauskas, su rusais i Rusija!•c'ink- Kad 1ie kur prasmeg- 
pasitraukęs. Atėję vokiečiai anot to ūkininko beta-

Lietuvos valdžia taipgi 
skriaudžia žmones.

Man viešint pas gimines 
Naumiesčio apielinkėje, 

• Lauckaimio Ramanauskas 
skundėsi "vokiškais lyfera- 
vimais”, kuriais Lietuvos

______    Tas ūki
ninkas parodė suėmimo ko
miteto duota užkvietimą, 
kad 1920 metais būtinai tu
ri duoti 20 pūdų rugių, 5 
pudus 'kviečių, 3 pudus mie
žių, 7 pudus avižų, 10 pūdų 
bulvių, 10 aršinų drobės, 4 
pudus kiaulienos mėsos, 18 
svarų riebalų. Minėtas ūki
ninkas ko turėjo didesnę 
pusę davė, už ką gavo tiktai 

ne
turime: ateik kai turėsime! 
Jis turi 38 margus lauko. 
Augina apie desėtką savo 
šeimynos ir karšina seną 
tėvą. Vienas sūnūs jau ant
ri metai mobilizuotas, grū
mėsi su bolševikais ir ber
montininkais, ilgaj gulėjo 
ligoninėje; daug iš namų 
reikalauja paramos — nuo
lat reikia siųst rūbų ir mai
sto. Demokratingoji ”žmo- 
nių” valdžia atsimokėdama 

į tėvui (Lauckaimio Rama- 
! nauskui) padarė netikėtai 
■egzekuciją — atvažiavo su 
kareiviais, paėmė 1000 rub. 
vertės buliu ir. išvedė nė ka
peikos nedavę, neva liepė 
delei to dalyko į Vilkaviškį 
atvažiuoti. Mat, atėmė tau 
reikalingą ūkyje gyvulį ir 
dar tu važinėk taip toli, vis
ką pametęs, vasaros dar
bus. laiką gaišink, gyvulius, 
’___________ » mažai, var-

tą dvaruką valdė kaip norė
jo. Pasibaigus karui rusų 
sil vokiečiais Paplauskas 
sugrįžo. Vokiečiai jam leido 
apsigyventi buvusioje rišti- 
nyšioje ir davė užsiėmimą 
dvaro nakties sargu būti. 
Paplauskas iš to širdies 
skausmo susirgo ir be laiko 

Į pasimirė. Dabar Katauciz- 
noje koks tai prūselis dirba 
plytas. Parduoda 100 plytų 
pc 30 rublių. Žmonės daug 
plytų perka — nespėja da
lyti, nuvažiavus prisieina/ 
laukti, kol iš pečiaus išims.
Vokiečių patalinės .neduoti

• ramumo.
Keistokas, bet tikras atsi

tikimas. Tūla moteriškėlė 
iš Lauckaimio (netoli Nau
miesčio), kuomet rusai bu
vo iėję į Prūsiją, kada kas 
tik gyvas gabeno ką sugrie
bė iš Prūsų, taip ir ji, pik
tos dvasios (taip ji pati sa
kė) pagundyta, parsinešė (žmonės Lenoxo turkiškoj 
patlus —- girdi, padaugin-‘ pirtyje pereitą nedėlios rytą 
sianti savo dukters kfaitį.' miegojo, ant pirties ofiso 
Bet nors tie patalai minkšti užpuolė 5 plėšikai ir paėmė

o po jris už- daiktų, kurie buvo žmonių 
migus — sapnuojasi vokie- tenai sudėti, pabėgo.

UŽMUŠĖ TĖVĄ, KAD AP
GYNUS MOTINĄ.

Fairvievv, N. J. — Louis 
Gross, 21 metų vaikinas, nu
šovė čia savo tėvą, kad ap
gynus seną motiną. Jis sa
ko, kad jo motina buvo išė
jus su pažįstama mergina į 
svečius. Kada ji parėjo, tė
vas užpuolęs ją sakydamas, 
kad ii buvusi su kitais vy
rais ir pagriebęs abiem ran
kom už gerklės pradėjęs ją 
smaugti. Negalėdamas ki
taip motiną apginti, sūnūs 
šovė ir užmušė tėvą.

APIPLĖŠĖ 175 ŽMONES 
PIRTYJE.

New York. — Kuomet 175
HAVERHILLIO STREI

KAS PLEČIASI.
Haverhillio čevervkų dir

btuvėse streikas plečiasi, ir šilti, bet vis neduoda są- anie $10,000 vertės brangių 
Streikuoja jau daugiau kaip žinei ramumo, c
20 dirbtuvių darbininkai.
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KELIO TIKĖTAS.
Štai, kiek lėsuos iš Bosto

no geležinkelio tikėtas į nu-

Kaip Ponzi 
darė milionus

Apie Ponzį šiandie kalba' Ponzi pagarsėjo tik šio- 
visi žmonės. Apie jį rašo. mis dienomis. Pagarsėjo ji- 
Amerikos ir Europos laik-Įsai kaipo didžiausis f mėn
raščiai. Jo biznį tirinėja netjsistas. Niekas nežino, kiek 
trįs valdžios departamen-i jis tup pinigų. Sakoma, kad 
tai. Ponzi šiandien garsiau- 
sis žmogus pasaulyje. Visi 
stebisi, kokiu budu jisai į 
trumpą laiką padarė milio
nus dolerių! •

Ponzi yra italas. Ameri
kon jisai atvažiavo apie 12 
metų tagal. Jis atsivežė su 
savin tik $2.50. Jis apsigy-

snio, aš nusiųsdavau Euro
pon, sakysime, $10,(mhi ii 
greičiau kaip į mėnesį laiko 
šita suma užaugdavo iki 
$400,000. Žinoma, aš visų tu 
$400,000 negaudavau, nes 
mano agentai Europoje pa- 

Isiimdavo pusę už savo dar
bą. Bet visgi $200,000 man 
likdavo perkant ir parduo
dant kuponus.

”Aš nupirkdavau už $10.- 
000 kuponų Prancūzijoj, o 
parduodavau Belgijoj; pas
kui vėl nupirkdavau Belgi
joj, o parduodavau Olandi- 

iw. - , - - .joj: nupirkdavau Olandijoj,
aiškaus tasakymo negavo. {įį^odavau Vokietijoj; 
Valdžios auditoriai, kurie nunjrkdavau Vokieti jo. par 
tyrinėjo jo knygas, sako, Šveicarijoj; nu-

' Pajieškau Jeruševičių Kazimiero, 
Mykolo ir Jurgio, pirmiau gyveno 
Škotijoj, dabar Amerikoje. Turiu 
svarbą reikalą, kas apie juos žinotų 
malonėkit pranešti arba pats lai at
sišaukia (33)

Kazimieras Peckauskas
121 llarriet sf.,I)iekson City, Pa.

Pajieškau Alikolo Šaltenio, pirmiau 
gyveno Chicago, III. Kas apie jį žino 
malonės pranešti arba pats lai atsi
šaukia, yra ^varbus reikalas. (33) 

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

Pajieškau a pri vediniui merginos
nuo 22 iki28 metų, esu 28 metų. Mer
ginos malonės susipažinti ir prisiųsti 
savo paveikslą, kurį grąžinsiu. (32) 

A. J. Kade
P. O. Box 452. Bristol, Conn.

Paj ieškau savo moters Emilijos 
L.udikaitienės po tėvais ~ 
l'.etR metais išvažiavo su Motiejum 
Stočkum iš VVaterburio ir girdėjau 
kad apsigyveno Worcesteryje. Jeigu 
kas žinot malonėkit pranešti, skiriu 
geri, dovana. (32)

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

Pajieškau Juozapato Lauckio. Pa 
i.evėzio apskr, Vabalninku parapijos, 
Strazdžių kaimo. Kas apie

Cinkiutės. ,malonės pranešti.
J. šiniavicius

111 Batt'e st, Brockton, Mass.

Pajieškau apsivedimui 
arba našlės nuo 25 iki 30 

jį žino,'29 metų, pasiturintis, 
—oi—ao susipažinti

Vie- 
ąub.

Jis
• a-

ir pats Ponzi savo turtų ga
lo nežinąs. Valdžios atstovai 
prisispyrę ji reikalavo pasa
kyti, kiek jis turi pinigų, bet

I’ajieškau brolio Kastantino Bum- 
blio. Laurino sunaus, iš Telšių apskr., 
Kauno rėdybos. Meldžiu atsišaukti, 
arba žibantieji jį pranešti. (33) 

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

Pajieškau giminaičio Augusto 
kio, xaksin> . sodos, V'.!-ii>i;-

■ eina u gyveno La v/ r..-., .‘las- 
pats lai : ' na- ria a-ba .»as . i«.-» 
>-*nėk;t | ■ u.

Antanas Chaplikas
% John Horold, Rout 1, Box 18.. 

Cando, N. Lakota.

merginos 
metų. Esu 

Lietuvaitės 
malonės susipažinti per laiškus ir 
prisiųst savo paveikslą. (33)

Joseph J. Lekonis
241 Cedar st., New Haven. Conn
Pajieškau apsivedimui merginos 

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

Road 2,

(33)
John A. J - tis 

Pigeon, Mich.

Pajieškau brolio Antano Šauklio, 
, pirmiau gyveno apie Waterbury, Ct. 
• Turiu svarbų reikalą, kas apie jį žino 

Pajieškau brolio Domininko Rara- ■ malonėkit pranešti arba pats lai at- 
liau.s, Kauno gub., Ukmergės apskr., i sišaukia. (32)
Kazliškių sodos. Lai atsišaukia, turiu , Kazim. Šauktis

1712 S.Union avė., Chicago, III.

PRANEŠIMAI.

no geležinkelio tikėtas j nu-
rodytus žemiau miestus nuo veno Bostone ir dirbo kaip
20 nigpjucio: Į paprastas darbininkas tai

W ^or^an $8-^5 buvo skalbvklose, tai restoranuo- 
$7.48. ' ---- -----

Philadelphijon
buvo $11.16.

Washingtonan
buvo $15.56.

Chicagon $39.66; buvo
$33.05.

a. 1- .uuvua’"“ .J.,., ; nu- varnų reikalą arba žinantieji malo- I
Šveicarijoj, par- - <»>

Įse, kitur. Niekas tuomet 
$13.39; nežinojo, kad toks žmogus 

yra ant sviet0- 
jms.di , į Reį vigai kas kita šiandie

•šiandien kokį dienraštį ne
paimsi, Ponzies vardas iš
spausdintas didžiausiomis

■ ^j0U*san $47-215 buvo raidėmis per visą pirmutinį 
$39-1^- . 'puslapį. Sovietų karė su

San Eranciscon $12o.92; įenkais, prezidento rinkimu 
buvo $104.43. ii ■■■■_ ‘

Worcesterin $1.73; buvo ,nĮg svarbos” klausimai 
$1.44. f ' j r......

Albanin $7.80; buvo $6.50. vjetą užima Ponzi. Jį rodo 
Buffalon $19.23; buvo jodomuose paveiksluose, 

$16.11.
Providence’an $1.71; bu

vo $1.43.
Portlandan $4.22;

$3.52. ... .................. ........
Kelionė bus pabranginta džiausis italų tautos žmo- 

delto, kad geležinkelių kom- gn§!” Ponzi tečiaus šitos 
panijos pakėlė darbi-' garbes neprisiėmė. Jis m»n-
ninkams algas. Tečiaus algų dagiai atsakė, kad pirmas 
pakelta išviso apie $600,000 didžiausis italų tautos vy- 
meaam, o geležinkelių kom-' buvo Kolumbas, kuris 
panijos pabrangino apie $L-j atrado Ameriką, o antras 
400,000, taigi daugiau negu yra Markoni, kuris išrado 
dvigubai. ‘

kampanija ir kiti tarpt»uti-
_______ L__ 1_2__2...J nu
stumti j užpakalį. Pirmą

! paveiksluose, 
i apie jį kalba teatruose ant 
. scenos.
Į Kuomet Ponzi pasirodė a- 

buvo nūdien ant gatvės, žmonės 
pradėjo šaukti: ”Tu di-

bevėli telegrafą; jam gi. 
Ponziei, pripuolanti tikta; 
tręčia vieta.ŽMOGŽUDYSČIŲ EPIDE

MIJA PLEČIASI
Pastaruoju laiku ^.Ameri- j UŽSIMUŠĖ DU LAKŪNAI

Los Angeles mieste užsi-
koje pradėjo plėtotis pasi
baisėtina žmogžudysčių
epidemija. Nėra tos dienos, mušė du krutamu jų paveik-
kad laikraščiai nepaskelbtų 
kelių užmuštų žmonių. Sav- 
žudvsčių skaičius taipgi 
greitai didėja. New Yorke 
yra organizacija, kuri ren
ka žinias apie nusižudymus. 
Sulyg jos raporto, šiemet 
per šešis mėnesius Suvieny
tose Valstijose nusižudė 
2,771 žmogus, kuomet per
nai per tą patį laikotarpį 
buvo 2,063 savžudystės. 
Daugiausia žmonių nusižu- 
dą iš nusiminimo ir skurdo.

slų kompanijos lakūnai. 
Vienas jų, Locklear, buvo 
labai pagarsėjęs, nes skren
dant peršokdavo iš vieno or- 

! laivio į kitą. Dėl to šokimo 
Į ir įvyko nelaimė. Užsimušė 
'jis netik pats, bet ir kitas 
žuvo.

didelių pinigų skaitlinių Italijoj ; nupirk-
matę-. • • -n ’davau Italijoj, parduodavau

Ir visus tuos pinigus Pon- ( 
zi padarė trumpu laiku. 
Apie metai atgal jisai pra
dėjo savo slaptingą biznį su 
$60. Jam stigo pinigų, L_1 
jis pasiskolono pas vieną 
italą $300. Dabar jisai ati
davė tam italui už tai $300,- 
000!

Kitiems skolininkams 
Ponzi mokėjo po 50nuošim. 
kas 45 dienas. Tuo budu, pa
skolintas jam tūkstantis do-

Ispanijoj. Tuomet iš $10,000 
pasidarydavo jau $400,000.*’ 

Ponzi sako, kad jo agen- 
5*4 i tai, kiek jam žinoma, ii da- 
^jbar Europoje šitą bizni te

bevarą.

Paįieskojimai
Domininkas Sanda pajiešk u JO 

NO. MIKO ir ANTANO GIBV. paei
na iš Suvalkų gub-,Stagavesku kai 

7 . Magdalena
Sanda pajieškau savo pusseserės O 
NOS GREIČIUKĖS. Jakubonių kai 
mo. Panemunės parapijos, Suvalkų

lerių j metus laiko atnešda-
vo $4,000 procentų.

Žmonės apie tai sužinoję 
nradėjo imti savo pinigus iš 
bankų ir dėti juos pas Pon- 220 s^^ore st., 
?į. I trumpą laiką pas jį su-j jonas ir Andriejus žirai Ad co™ Kft JsKIAL .taipgi JONAS nA\TAXAS
7

dėjo savo pinigus apie 50,- 
000 žmonių. Bankai pakėlė 
• riukšmą ir valdžia pradėjo 
tyrinėti Ponzies biznį. Pri
važiavo valdininkų net iš 
Washingtono revizijos da-
ryti. Pradėjo reikalauti, kad

Domininkas Sanda.
Pittsburgh, Pa.

BARTUSKAI. gyven apie Piitstin. 
Pa., malonės atsišaukti aibi juos ži
nantieji pranešti-.

Kazys Žukauskas. (27) 
Raišiupio kaimas, Jenavos valsčių:. 
Mariampolės apskričio, Lithuania.

KAZIMIERAS KALNIUS. Kauno

ičs pranešti.
Antanas Karalius

213 iieverley st., Sault Ste Mane, 
Ont. Canada

Pajieškau ■vogerio Juozapo Šešei- 
ios, Panevėžio apskr., Vabalninku 
par, Deikiškių kaimo. Pirma gyveno 
( hicagoj, dabar nežinau. Kas apie jį 
žino, malonės pranešti.

J. Šimavičius
1; 1 Battle st., Brockton, Mass.

i

jMariona Kristopaitis jieško savo 
v\ ro Mikolo Kristopaičio, jis pirmiau 
• yveno Benton, Wis. Laiškai eidavo | 
;<i • pastos Box 114. Ji ir duktė yra 
•veikos. Adresas:

Mariona Kristopaitis
Olkininkai, Zaprzekoja gatve, 

Vilniaus gub.

Pajieškau brolio Aleksandro Sen
kevičiaus. Kauno gub., Telšių apskr., 
Varnių miestelio."Kas priduos teisin
gą jo adresą • arba prisius paveikslą, 
tas gaus $5 atlyginimo. (35)

-Jonas S-.-nkevich
54 Orgon st., Bridgeport, Conn.

Pajieškau giminaičių Pranciškaus 
Velioniškio, Jono ir Izidoriaus Krei-i 
venų ir Marijonos Kulbokiutės. Visi 
gyveno.apie New Yofką, apie 7 metai; 
atgal. Kas apie juos žino malonėkite I 
pranešti, už ka tanu ačiū, arba pats

.................................... (33)ai atsišaukia greitai. 
Juozapas Jurevičia

P. O. Washington Park,
E. St. Louis, III.

Pajieškau brolio Bronislovo Grigai
čio, gyveno Cleveland, Ohio. Kas apie 
jį žino malonės pranešti arba pats lai 
atsišaukia. Yra svarous reikalas iš 
Lietuvos ir Anglijos. (32)

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

Mano vyras Endrius Survila atsi
liepk greitai ir paaiškink kaip aš tu
riu gyvent. Aš norėčiau kad sugrįžtu 
mi, bet jeigu negrįši, tad nors mer
gaitę sugrąžink.

PETRAS GARDELIS
Jieškau darbo už pardavėja arba 
agentą. 14 metų dirbau drapanų ir 
čeverykų krautuvėse, todėl turiu gė
rę patyrimą tarne darbe. Galiu užimt 
"managerio” vietą, nes galiu pilnai 
vesti tokį reikalą. Moku išrodyt gra
žiai langus.

PETRAS GARDELIS
.16. Bowley st.. Haverhili, Mass.

čia yra mergaitės ir Survilos pa- 
pa veikslą i.

Salomėja Survilienė
31 Franklin st., Norwood, Mass.

ANT BANDOS KEPTUVE.
Lowellyje, kur nėra kitos geros lietc- 
viškos duonkepės, ir butų galima pa
daryti gerą biznį. Prie keptuvės krau 
tuvė ir gyvenimas. Atsišaukite prie: 

A. KORZENIEMSKI (33) 
165 Lakeview avė., Lovvell, Mass.

REIKALINGI AGENTAI.
Kurie galėtų platinti šias knygas; 

Pramoninis Socializmas ____ 25c.
Sindikalizmas .............. ........................ 25c.
Pramoniečių Unijos Istorija .. 10c. 
Visuotinas Streikas .................... 10c.
Pramoninis Komunizmas .... 10c.

Agentams ir kuopoms duodame dide
lį nuošimtį. Galima gauti ir po vieną 
egzempliorių, prisiunčiant štampų. 
Adresuokit: (32)

J. DERISS
336 E. 61 h st PlainfieN. N. J.

GUZIKAI PADARYTI Iš 
ŠUNŲ KAULŲ.

Constantinopole. — Trįs 
tūkstančiai Rusijos pabėgė
lių, kurie dabar randasi A- 
merikos Raudonojo Kry
žiaus kolonijoje ant Proti 
Salos. Marmoro Jūrėse, 
darbščiai renka šunų kau
lus ir iš jų dirba guzikus. 
Penki metai atgal, Constan- 
tinopolio gyventojai nutarė 
išnaikinti šunis. Jie surinkę 
šunis, išvežė juos ant Proti 
Salos, kur šunis nustipo. 
Dabar gyventojai jų kaulus 
renka ir iš tų kaulų dirba 
guzikus.

BRAVORAS IR 400,000 
GALIONŲ DEGTINĖS Už 

$700,000.
Kentucky valstijoj tapo 

parduotas 01d Jordan bra
voras ir 400,000 galionų 
degtinės už $700,000. Jį nu
pirko New Yorko kapitalis
tai. Jie gabens tą bravorą ir 
degtinę ant Kubos salos.
VĖJAS APVERTĖ NAMĄ.

Harpswell, Me. — Pe
reitą sąvaitę užėjus čia au
dra apvertė augštin kojoms 
namą, kuriame gyveno poni 
Shaw su savo duktere. Lai
ke katastrofos moteris išlė
kė per langą ir sunkiai susi
žeidė.

Ponzi pasakytų, ką jis su 
skolinamais pinigais daro, 
kad jis gali tokį nuošimti 
mokėti. Spyrė ji parodyti, 
kiek jis turi viso skolų ir 
kiek turto; ar. galį jis skoli- 
įinkams atmokėti. Pagalios 
įorėjo išgauti, kokiuose 
tankuose jo pinigai sudėti.

Į visus tuos reikalavimus 
r klausinėjimus Ponzi atsa

kinėjo trumpai: Kaip aš da
rau biznį ir kiek turiu pini
gų. tai mano dalykas; padė
ti pas mane žmonių pinigai 
neprapuls; suveskit pas ma
ne kad ir visus skoloninkus, 

tuojaus išmoku jiems iki 
cento: pinigų pas mane yra 
kalnai.

Bankieriai su pagalba 
laikraščių publiką taip įgąs
dino, k*d tūkstančiai žmo
nių pradėjo spiestis prie 
Ponzies durų, reikalauda
mi savo pinigų atgal. Ir 
Ponzi parodė, kad ištiesų • •_  __ ••__ ___ i__ • »♦

X ... ■ —
dzin atsišaukti arba jį žinančiu pra
nešti. Tunu labai svarbų reikalą ;š 
Lietuvos.

Satomena Kabilienė. (27)
2)3 Howard St.. Phillipsburg. X. L

ATLYGINIMO kas pirmas 
praneš apie STANLEY N. SEDICK, 
rusas, apie 25 metų ir MERY KUN- 
Č1UT1, 14 metų. Čia yra ir jų pa
veikslai. 2p kovo Sedick išviliojo ma-

Pajieškau mano moters Emilijos 
Zamlauskienės po tėvais šimkaites. 
Ji mane apleido 9 birželio ir prasiša
lino su Jonu Lukošių; paėmė ir duk
terį 2 metų. Girdėjau gyvena Eliza- 
beth, N. J. Moteris maža, tamsių 
plaukų, biski žvaira; paeina iš Meš
kuičių. Kauno gub. Vyro priešakyje 
vienas dantis auksinis; paeina iš Su
valkų gub.. Vilkaviškio apskr.. Ky
bartų valsčiaus. Kas pirmas praneš 
teisingai, gaus 50 dol. atlyginimo.

Jonas Zamlauskis <34 >
P. O. Box 188, Paulsboro. N. J.

. Aš Morta Kašilenskienė pajieškau 
Jono šolčio, Viekšnių valsčiaus. Kra
kių kaimo. Mažeikių apskričio. At 
sišaukite.

Morta Kašiliauskiene
50 Wells st, Hartford. Conn.

Pajieškau giminių Felikso Abedov-

AUTOMOBILIUS NUKIR
TO STULPĄ.

Pereitą nedėldienį 1S 
Worcesterio išvažiavo šeši 
žmonės automobilium į 
Springfieldą. šoferis palei
do mašiną visu smarkumu 
ir nespėjo pamatyt, kaip už
lėkė ant telefono stulpo. 
Stulpas likos nukirstas kaip 
kirviu ir šoferis užmuštas 
ant vietos. Bet automobi
lius lėkė toliaus ir atsimušė 
į didelį medį. Tuomet jis ap
virto ir likusieji jame penki 
žmonės buvo sunkiai sužeis
ti

Chicagoje ketina strei
kuoti 4,000 pašto tarnauto 
jų.

Ona Massienė, pajieškau savo vyro 
Kazimiero Massio, jis mane apleido 

; I(f dieną liepos, 1920, palikdamas di
deliam varge su 5 kūdikiais (jauniau- 
! šia mergaitė 14 mėnesių), be jokio 
i cento. Meldžiu atsišaukti jo paties ar 
I kurie žinote malonėkite pranešti, už 
1 ką busiu dideliai dėkinga. (32) 

Ona Massiene
| P. O. Box 426, Clinton, Ind.

i

MOTERIS AR MERGINA reika
linga prižiūrėt namą ir 3 ‘vaikus ka
da išeinu į darbą, ir pataisyt valgi. 
Mylinčios užimt tokį darbą malonės 
atsišaukti per laišką. Mokestis pagal 
sutartį. (34)

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

"A 'N ‘aubuiv ‘-aa« «osiprK 
A3TOK d

(ęg) -snafonj ii^nBSisiy -inžlotuz 
uirSuisiag. sųšaąouižn njaS Jsntusreį 
sotionj^siSaj snuiJid sjou sųuunT 

šaiaojHiiav švdnitvmish ***

i:o dukterį į teatrą, ir nuo tos dienos 
mergaitė prapuolė. Kas pirmas apie 
tai praneš peticijai ir mums, tas 
gaus atlyginimą.

Jo du priešakyje viršutiniai dantys 
auksiniai.

ANNA KINCHAS
327 VVood avė.. Hyde Park. Mass.

Pajieškau gimini“ Felikso Abedov- Į Pajieškau Stanislovo Januškevi- 
sko, gyveno Waterburj. Conn.: siau- -aus Kauno glb., Kuzų valse.. Lap- 
lėnų parap.. Pusiniškių sodos, ira du i;asų kaimo; gyveno Rochester. N. Y. 
broliai. Malonėkit pranešti arba pats 
lai atsišaukia, yra laiškas is Lietu- 
vos. . (3->)

Antanas Dzimidas
1434 E. 28th st. Taeoma. Wash.

I.ai atsišaukia arba kas apie jį žino 
malonės pranešti. (32)

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

I^akeport, N. H.

w .______________ Pajieškau draugo Simano Bolio.
riAnnc ir dukters Cicilijos Vienių. Kauno gub., Panevėžio apskr., Pak- 
— • •• ■ - -> Kenosha.* ruojaus vaisė.. Siukonių kaimo. Turiu

. Kas apie 
kr. ji žino malonėkit, pranešti arba pats 

(32) lai atsišaukia. (32)
Jonas Vienis j Franciškus Navickas

5989 Archer avė.. Chicago. III. ' 2407 S. 61st St, Philadelphia, Pa.

Pajieškau sūnų Juozapo ir.Fran-

Pirm kelių metų gyvenopinigu pas ji yra ”kalnal”|Wis. Meldžiu atsišaukti arba kas apie svarbų reikalą iš Lietuvos. 
I kelias dienas jis išmokėjo malonėkite pranešt, uz ka .y žino malonėkit pranešti

apie $5,000,000 ir sako, kad 
tas jam nieko nereiškia.

—Burtininkas! — pradė
jo kalbėti žmonės. Apie me
tai atgal tas italas turėjo 
vos tik $60. o dabar milio-Į 
nais varto? Ir prie to da jis 
yra jau išmokėjęs milionus 
dolerių savo skolininkams 
procentais. į

Tš New Yorko atvažiavo 
piniguočiai ir pradėjo siūlyt 
Ponziei milionus dolerių, 
kad jis pasakytų jiems savo 
paslaptį, arba priimtų juos 
i kompaniją. Sakoma, kad 
viena bankinę firma siuly- 
jusi jam net $8,000,000 už 
pasakymą, kaip jis daro pi
nigus. 1

Galų gale toji paslaptis iš
ėjo aikštėn. Pasirodė, kad 
Ponzi darė milionus pirk
damas ir vėl parduodamas 
tarptautinius pašto ženkle
lius (kuponus). Jis ne pats 
tą darydavo, bet turėjo su
organizavę^ armiją agentų, 
kuri varė ir tebevaro tą biz
nį beveik visose Europos ša
lyse.

Tuo budu, jis sakosi iš 
manė nuo jo namų bėganti $10,000 į mėnesį laiko pada- 

>----- ±__. rydavęs $400,000.
* "Padaryti tas visai leng-.......................... »

NUSINUODIJO UOGOMS
West Billericoj, netoli 

Bostono, penkių metų vai
kas privalgę šalyj kelio lau
kinių uogų ir mirė. Kitas 
nuo tų pačių uogu serga.

Centre miestelyje, Texuo- 
se, minia išlaužė kalėjimą ir 
išvilkusi iš tenai juodveidį 
pakorė ant ąžuolo netoli tei
smo namo. Jis buvo kaltina
mas užmušime baltveidės 
moteriškės.

Leominsterio miestelyje 
pereitos subatos naktį neži
nia kas nušovė policmaną 
prie jo namų durų. Žmonės _ • 1 <•  J. *

kareivį. I
Amerikiečių juokdario va, tik reikia žinoti kaip' 

Čali-Čaplino pati reikalauja jis sako. ”Tuo laiku, kuomet 
atsiskyrimo. Jis esąs per- keičiamoji pinigŲ vertė bu- 

Idaug žiaurus. *vo pasiekus žemiausio laip-

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

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

Pajieškau brolio Vinco Jankausko, 
pirmiau gyveno VVaterbury. Conn. 
Kas žino malonėkite pranešti arba jis 
pats lai atsišaukia šiuo adresu: 

Marcelė Jankauskiutė (32) 
259— 3rd st.. So. Boston, Mass.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA KOSTUMERIŠKA 

SIUVĖJU DIRDTUVE; vieta gera, 
apgyventa lietuviais ir lenkais, iš- 

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

J ALEKSA
14 Milbury st., H'orcester, Mass.

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

Pajieškau brolio Aleksandro Ru
daičio, Kauno gub.. Rasefriių apskr., 
Titavčnų vaisė.. Kibučių kaimo. 
Kriaučius, 14 metų atgal išvažiavo iš 
Bay City, Mich. ir nuo to laiko apie 
jį nieko negirdžiu. Meldžiu atsišaukti 
arba kas žinote malonėkite pranešti. 

Juozas Rudaitis (32)
127 Glen st., Collinsviile, III

APSIVEDIMAL

PARSIDUODA AUTOMOBILIUS.
Willis Overland, 4 cilinderių, 5 ar 7 
sėdynių, naujai pertaisytas ir gerai 
užlaikytas; išrodo visai kaip naujas. 
Parsiduoda dėlto, kad nėra kam va
žiuot. (32)

Mrs Emilia Laužikas 
77Crapo st., Bridgewater. Mass.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 18 iki 28 metų; esu 27 metų, pa
mokintas. Malonės merginos susipa
žinti ir su pirmu- laišku prisiųsti pa
veikslą. ' (32)

J. M. Oksas
Box 66S, West Chicago, III.

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

PARSIDUODA PIGIAI g LOTAI.
Iš priežasties kai rengiuos važiuoti į 
Lietuvą, parduodu pigiai prie daikto 
S lotus lygų, čysta plotą žemės arti 
prie stritlprių iinijos ir puikaus eže
ro! Fox Lake), Lakevvood. Mich. val
stijoj. Visa apielinkė apstatyta vaka- 
cijų namais (summer resortsjir dide
liais hoteliais, gali pirkt dėl pelno, 

, turi progą padaryti keletą šimtų į 
trumpą laiką. Kas greitai atsišauks 
parduosiu visus už $425.00. ' Viskas 
išmokėta čysti deedai. Platesnių žinių 
kreipkitės laišku; (32)

A. B. S„ Bo’x 46.
McKees Itocks. Pa.

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

FARMV MEDUS.
Parsiduoda visur pigiau negu svie

stas —5 svarai $195. Norintiems pri- 
siunėiame sampelį, kuris prisius 25c. 

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

PARSIDUODA FARMA
Su gyvuliais, mašinoms, javais ir 

su visokiais įrankiais. Karma randas 
prie labai gero trakto, galima pada
ryt gerą ir lengvą pragyvenimą iš 
pieno, daržovių ir šieno, javų ar miš
ko. Yra 56 akeriai žemės, 25 išdirbtos 
kitkas miškas. Kaina vienuolika šim
tų. Gera proga pirkti. Kreipkitės šiuo 
adresu: (32)

Antonie Rudis
Lac Superience, St. Faustin. Que, 

Canada.

KAPITALO.
audėjų, furmonų. sėlesmanų 
Kas bus pirmesnis, tas bus

keletą dolerių, bet laikydami

Didžiausis Rūbų Išdirbimo Fabrikas 
Lietuvoje, atsidarys šį rudenį.

REIKALINGI ĮVAIRUS DARBININKAI.
Bus reikalingi šimtai Įvairių darbininkų. Tad visi, kurie rengiatės grjžti Lietuvon 

ir norit užtikrinti sau užsiėmimą, lašykitės prie Lietuviškos - Amerikonikos Kubų Iš
dirbimo Bendrovės.

• PATYRUSIŲ AMATININKŲ DOMAI.
Kiekvienas gali tapti viršminėtos Bendrovės nariu užsirašydamas bent tris arba 

daugiau Bendrovės Šeru. Vienai ypatai daugiau neparduodama virš šimtą šėrų. vieinas 
Šeras dešimts doleriu ($10.00).

NAUDINGAS IVESTINIMAS
Norima atkreipti ypatingą domą patyrusių verpėjų, 

ir dizainerių, kurie mano važiuoti j Lietuvą, veikti umri. 
pirmesnis ir prie darbo.'

B3ĮEA?d UŲTIKRINIM.
Taipgi yra auksinė proga ir tiems, kurie turi sutaupę

bankose. neturi ramumo nei didesnės naudos, dabar turi progą įvesdinti į Didžiausi 
Rubu Išdirbimo Fabriką Lietuvoje, kuris teiks gerą dividentą ir ramumą.

(1) Lietuviška-Amerikoniška Rūbų Iš-lirbimo Bendrovė yra užregistruota Lietu
vos Pramones Ministeriui ir bus Valdžios Kontroliuojama.

(2) Lietuva (išskiriant Estoniją ir Latviją) yra vienintelė pasaulyje šalis, kurioj 
auga geriausi linai, ir jų auginama labai daug.

(.3) šiandiena netik Lietuva. Didžioji Rusija, bet ir visa Europa yra baisiai nuply- 
šus. Taigi, turint valdžios paramą ir kontrolę taipgi pirkėjus ir žalią 
vietos, pasekmės pilnai užtikrintos.

Rašykite Jaiška. reikalaudami aplikacijos sekančiu adresu:

LIETUVIŠKA-AMERIKONIŠKA RŪBŲ IŠDIRBIMO
3249 SOUTH MAUSTEI) STREET, . CHICAGO,

ANT PARDAVIMO *FARMA.
Namas 11 kambarių, tvirtai budavo- 
tas. naujos mados, vis: intaisvmai, 
elektrikos žiburiai ir šildomas su šti- 

,mu. JO0 įvairių vaisinių medžių. Vie
na minuta iki karo ir apie 15 minutų 
eit. iki stoties. 15 akerių išdirbtos že
mės apsodinta įvairiomis daržovėmis, 
ganyklos geros ir bėga upelis, 2kar- 
vės. arklys. 5 kiaulės, apie 40 vištų. 
Vištinyčios kur gal tupėti apie 1000 
vistų. Kaina farmos $7.000 ir tai la
bai pigiai, nes vienas namas prekiuo- 
tų pastatyti daugiau. Parsiduoda to
dėl, kad savininkas senas ir neįsten
gia apdirbti. Farma randas tik 18 
mailių nuo Bostono. 2 mailės nuo 
Brocktono ir 2 mailės nuo Stoughto- 
no, labai pa tanku nuvažiuoti visur. 
Kreipkitės. . (33)

Marė Matulaitienė
50 South st., Stoughu n, Mass.

medžiagą ant

B-VĖ, 
ILLINOIS.

SKAUDA! BRITVA!
Kurie norite, kad jūsų veidas butų 

čystSs. švelnus nuo plaukų, tai reika
laukit pas L. L Chipuną BRITVOS 
kurios vra ištirtos par barzdaskučius. 
Kainos: $3.50. $4.00. $4.50, $5.00.
$5.50. $6.00, Jeigu jūsų veidas nemy
lėtu ta plieną, palei reikalavimą bus 
apmainyta arba pinigai sugražinti.

(36) 
LOUIS L. UHIPURNA 

20 S. Greene st., Baltimore, Md.



Avalų biznis duoda 145 
nuošimčius gryno pelno.

res.Pasak W. Jett Lauck, bu- rėš. Payy 
vusio karės Darbo komis, didesniųjų 
sekretoriaus, tikroji batų 
vertė esanti daug mažesnė, 
negu pusė tos kainos, kurią 
batai parduodami krautu
vėje.

W. Jet Lauck, kuris turė
jo geros progos pastudijuo
ti, kaip paskirstoma pelnai 
avalų išdirbystėj. sako, kad 
pora batų, kurie 1917 me
tais pardavinėta krautuvė
se po $8.50 ištikrujų tekaš- 
tavus padaryti tik $3.46/ 
Reiškia, i 
šimčiai. I _

Jett Lauck į dulkes sumu- kaina odas ir jokis kompeti-

kų Paryžiun, idant ten esan
tis Lietuvos atstovai persių
stų pinigus Liet. Raudona
jam Kryžiui. Ažuot pasiun- 
tus, .
gaiš užsimokėjo rendą, o Ii-, 

, . . kusius pasiuntė Berlynan—'
avalų siuvimo* turbut, "rendai užsimo-

I t~___ _ ___
Redakcijos ir už apgarsinimus. Kurie 

j telpa taiki aštyje įvairių firmų, lei
dėjai neatsako.

s, p. Valdemaras tais pini- AS, AKHtt BOStOVSKft, pftSirO 
dau Tisai publikai akyse.

Už straipsnius, kūne rašyti ne nuo ;>■
• - - ■ ■ -J-Į'jk

•<” .. .
hunų nusipę, praretėję, 

žili, taipgi pleiskanos, nie- 
žiejimas, šašai, į trumpą 

;j laiką prašalinamos; tiktai 
įj prisiųskite 24c. po 2c stem- 
£ ponis, gausite prabą gyduo- 

liu. Paminėkit ligą ir savo 
aišką. antrašą, ir siųskite 
pas: (3p

W£STERN CHE.MICAL 
COMPANY 

Box 9, Wilkes Barre, Pa.

PLAUKAI!

,>•»£• rtrįettuuR

kompanijų 1912 metais tu-jkėd •• i>irmininkas nė to ne- 
‘J*1? M,800,000. Gt 19-. didžia skaityt, tik klausia

. ... jkaip sena ta "gazieta.” Mat, 
vn,slJę musų skyriaus pirmininką^ 

lyra mėsos kupčius, tad nori, 
(kad kaip mėsinėj ta vorai 
būna "šviežus,” tai kad ir 
’gazieta” butų "šviežia.”

Aplaikius iš centro "statė 
mentą,” pasirodo, kad 1919 

iš Racine. Wis. LGD. 15 
. skyrius yra pasiuntęs cent- 
i ran $181.25. Skyrius jeigu 
■ turėjo:

Narinių mokesčių $96.00 
Pelnas nuo įvairių paren

gimu $113.62.
Viso $209.62.
Turi būt Tžde $28.37. 

Bet. ižde yra tik $12.59. To
kiu budu. $15.78 nežinia kur“ 
dingo.

Tokia skaitlinę rankose 
turėdamas žmogus esi pri
verstas abejoti ir apie vietos 
teisingiausius veikėjus, ku
rie teisingai sakant, nieko 
neveikia, o tik apsišaukia 
organizacijos bosais.

štai vietos skyrius rengia 
pikniką ir dviračio išlaimėt į 
jimą. Kuomet norėta užra-j 
šyt Įplaukas>ten pat ant vie-l 
tos, kad musų teisingieji ne- Į 
pakeistų skaitlinių, tad pir
mininkas tik raitojo ranko-į 
ves ir šaukė "užsidaryk snu-1 
kį!” Nestebėtina! Žmogus I 
iš snukių pragyvenimą da-j 
ro juos pardavinėdamas, j 
tad visur tie nalabieji snu
kiai jam painiojasi, bet ap- Į 
sišaukt organizacijos bosu, į 
tai visgi per daug.

Gaila centą ir laiką eikvo
ti, kad sušelpus vieną ar ki
tą asmenį, kuomet tą centą 
ir laiką aukauji daug prakil 
nesniam tikslui. Tikiu, kad 
panašių atsitikimų ir kitur 
yra, tik reikia maždaug pa
kontroliuoti — ypatingai 
tuos, kurie perdaug atjau
čia Lieauvos žmonių vargus 
ir rodo perdidelį savo "pasi
šventimą” Lietuvos labui.

P. Sinkus.
1 >

"ORIGINALAS”
Pamėgdžiojimus vusuo-, 

met stengiamasi saldžiais 
žodžiais išpiršti, kaipo orgi- 
naliai sutaisytus vaistus.: 
Tie pamėgdžiojantis vaistai; 
tirą tikriausiu prirodymu, '■ 
kad originaliai vaistai įgvjo 
platų populiariškumą. ~Nie- 
kas nepamegdžios dalyko, į i] 
kurį publika neatkreipia; 
domos. Bet kiekvienas pro-i 
tingas žmogus šalinsis nuo 
pamėgdžiojimų, o griebsis 
orginalių vaistų, tai yra iš
tikus pilvo netvarkai/—Tri- 
nerio Amerikoniško Elixiro 
Karčiojo Vyno. Tasai origi- 
nalįs vaistas atstovauja 
daugelį metų atydžiausių 
studijavimų, nesuskaitomų 
bandymų ir rūpestingų ex- 
perimentų, kurių rezultate 
atsiekta dabartinis Trine- 
rio Amerikoniško Elixiro 
Karčiojo Vyno tubulumas. 
Tas, kuris žino jo veikmę, 
lengvai suranda širdingiau
sius žodžius jo išgirimui, 
kaip, pavyzdžiui, poni A. 
Hanza. Route 4, Altmar, 
N. Y., kuri parašė mums lai
šką liepos 14: "Aš negaliu 
apsieiti be jo. Trinerio Ame
rikoniškas Elixiras Karčio
jo Vyno yra geriausia gy
duolė: niekas negali sumuš
ti jo.” Jūsų aptiekorius arba 
'■aistu pardavėjas užlaiko 
taipgi savo sandelyje ir ki
tokių Trinerio gyduolių — 
pasiteirauk apie jas pas jį! 
—Joseph Triner Company, 
1333 — 45 So. Ashland Avė., 
Chicago, III.

i 16 ir 1917m. tų pačių kopi-į 
panijų pelnai Jau 

I SIC,000,000.
į Indomu pastebėti, kad o- 
|dų pardavinėtojai, skerdyk
lų baronai, odų kainas pakė
lė ant .68 nuošimčio, kuomet 
tokios pat odos kainos ant 
farmų pakilo tik 42 nuošim
tį. Vienok skerdyklų baro- m. i 

Inai taip pilnai kontroliuoja' 
pelnų 145.66 nuo- Į ir odų markėtą, kad gali 

'pardavinėti ir da augštesne

ša įvairių spekuliantų nuro- icijos (Ienktiniavimo) paro
dymus, kad batų pabrangi-Į jus jiems ne grąsina. Jie yra 
mas įvykęs dėlto, jog darbi- pilnai neprigulintis, ir nieko 

T* — nebijantis šeimininkai ant 
odų rinkos ir parduoda odas 
tokia kaina, kokia jie nori.

i

ninku algos pakilo. Jis nu
rodo, kad iš $3.50, kuriais 
laike karės spekuliantai pa
kėlė vienos poros batų kai
ną. tik 15 centų išpultų ap
mokėti pakilusią darbinin-; 
kų algą. Reiškia, jei tik; 
darbininkų algos butų prie
žastimi batų kainos pakili
mo, tai batų pora, po teisy
bei, šiandien turėtų būti tik 
15 centų brangesne, kaip 
karės pradžioje.

Kur gi dingsta $3.35, ku-i^______
riuos nuplėšiama virs to, ką donasai Kryžius negaunąs 
tikrai kaštuoja poros batųijokjų aukų iš Amerikos. A- 
pasiuvimas? Jie tenka spe-'nierikoje yra susiorganiza-

• vusios tam tikslui, t. y. I.ieį. 
Raudonojo Kryžiaus remi- 

Imui net dvi draugijos: Rau- 
i uor.ojo Kryžiaus katalikų ir
■ Liet. Gelb. Dr-ja po Am. Dr. 
, Dr-jos globa. Ir todėl tas 
•pranešimas nustebino visus, 
i Vienok atsirado tokių žmo-
■ nių, kurie nieko išto nedarė, 
nei nedaro, o tik sako, kad 

. "to reikėjo tikėtis.’’ Nėra ko 
stebėtis, kad dvi organizaci
jos surinko tūkstančius do
lerių tam labdarybės tikslui, 
bet, rodos, bus teisybė ir tai 
kad ne vienas centas nėra 
nuėjęs ten. kur lis buvo pa
skirtas.

i Tai atsiliepė ir ant LGD. 
skyrių. Nežinia kol kas, 
kaip plačiai ir skaudžiai pa
lytėjo, vienok yra apsireiš
kimų. Lietuvos Gelb. Dr-jos 
15 skyrius, Racine, VVis. ta
po suorganizuotas liepos 24, 
1919. Veikė jis iki 1920 m.^ 
kiek išgalėdamas, kad tik 
daugiau aukų surinkus pa
gelbėti varge esantiems 

___ x _ Lietuvos žmonėms. Pasek- 
du batai, kainovusieji $5.00 mes, arba darbo vaisiai bu- 
1914 m. prasirito iki $8.50— vo pasigerėjimo verti. 
1917._____________ . i

Odos kaina, pakilus nuo 
$1.03 ant $1.44.-39.8 nuoš.

Skerdyklų ponų dalis pa
kilus — 475 nuošimčius.

Odų išdirbimo medega 
pakilus nuo 20c. ant 22 cen
tų — 10 nuošimtį.

Darbininkų algos 
bystėj nuo 9c. iki 12 centų 
—33 nuošimtį.

Dirbtuvės išlaidos paki
lo nuo 8c. iki 11c. — 37.5
nuošimtį.

Ofisų išlaidos nuo 2 centų 
iki 4C, — 100 nuošimčių.

Odų kompanijų grynas 
pelnas nuo 19c. iki 33c. — 
221 nuošimčiu.
Avalų dirbtuves.

Medega batų dirbimui pa
kilo nuo 28c. iki 33c. — 17 
nuošimčiu.

Darbininkų algos pakilo 
nuo 71c. iki 83c.

Viršai nuo 30c. iki 37c. — 
23.3 nuošimčius.

Kompanijų pelnas pakilo 
nuo 24c. iki 37c. 
šimčius.

Pardavėjo pelnai.
Pardavėjo pelnas pakilo 

nuo $1.78 iki $2.60 — arba 
102.2 nuošimčiu.

Lietuvos Qelbe= 
jimo Draugijos 

Reikalais.

_ Kas mane išgelbėjo nuo vargiose 
čių ligų? Salutaras Bitteris. Aš pei 
praeitus 4 metus buvau vos tik gyva 
Aš kentėjau nuo ue virinimo pilvo ii 
dispepsijos. Mažai tegalėdavau valgy, 
ir suvalgytas maistas ^jjteikdavt 
daug man nesmagumo — atsiliepdavo 
skilvyj skausmai, rėžimas, gurgimas 
vidurių. Diegliai suimdavo po krutinę, 
šonuose ir strėnose. Niekur aš nega
vau pageltos Jei savo sveikatos. Elei 
kada aš. pradėjau reikalauti Salutaras 
Bitteris ir Salutaras Regula t r ia de 
moterų, pradėjau gerai fausties, gera* 
valgyti ir dirbti, pasidarė smagu vis 
kas. Per 6 mėnesius aš savo paveikslą 
nebegaliu pažint ir palikau laimingą 
naudodama Salutaras Bitteria. Kaina 
51.25. Galima gaut geresnėse aptieko- 
se, o kur negalima gaut, kreipkis pas:

SALUTARAS DRIG CHE.M. CO. 
Prof. J. Ballrėnas.

1707 Halsted St., CHICAGO. 1LL 
Užlaiko m žoles nuo visokią ligų. 
Šitą apgarsinimą turėtų perskaity1 

kiekvienas, iškirpt ir pasilikt
g - • ------

Ant 21 
^akmens

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

I gelžkeliu važiuojantiems žmonėms, 
i kuriems reikia visuomet tikras lai

tas žinoti. Gvarantuotas ant 20 ne- 
• tą Ypatingas .pasiulijinaas. Mes iš- 
! siusime šį laikrodėli ant kiekvieno ad
reso užSO.75 C. O. D. ir persiuntimo 
kaštus, su teise jums viską peržiūrėt. 
Jei busi neužganėdintas, nemokėk nė 
cento. Atsiminkite, jus užraokėtu- 
met už tokį pat laikrodėlį ašie $25.00 
jei pirktumėt kitur. Puikus auksuo
tas lenciūgėlis ir kabutis t^kai su 
kiekvienu laikrodėliu.

EKCELSIOR WATCH CO. 
906 Athenaeum Bdf. CHICAGO. ILL

$975

4FKEPA VIENODAI RUDAI
Ka«n jus alsi na tęs kiekvieną dieną ku
rioj reikia kepti karštoje virtuvėje.
Xe» Perfection Aliejum Virinio Pe
čius htis tuo m gasiniu pečium kuris 
suteiks smagumą už mažus iškasėtus 
—ir net sena močiutė. kepdama pati 
didi* uosis.
Kaminėlis moksliškai išvestas, taip 
k:ui šlapgaringas virimas visai aega- 
tros. kepant saldainius, "jie bus tru
pus ir briuni, ir pyragaičiai lengvi irpus ir briuni, ir pyragaičiai teng 
iškilę.
New Perfection Aliejum Virimo Pe
čius vartojams 3,000.000. Jie da'-om' 
su i. 2, 3, ir 4 degtuvais. Ir kuras 
apsieina pigiau.
Klauskite jūsų pardavėjo apie New 
Perfection Vandens šidytoją.

S I AVOARO OIL CO.OFNEW YUKK

NEW PERFECTION
OR COOK STOVE ANO V/ATER HEATER

Hot Ik

Patėmijau laikraščiuose 
Liet. Atstovo p. J. Vileišio 
pranešimą, kad Liet. Rau- 

tikrai kaštuoja poros batu j jokiu auku iš Amerikos.

kuliatoriams: ponams sker
dyklų sąvinikams. kurie 
parduoda odas, odabirbiam 
avalų dirbtuvėms ir krau
tuvininkams. Daugiausia 
pelno tenka odos pardavė
jams ir odadirbiams. Nors 
sąkrovininkai parduodami 
batų porą, pelno daugiau 
kaip trečia dali visos batų 
kainos, bet jie visgi varo 
palyginamai mažiau biznio, 
negu odų pardavėjai ar oda
dirbiai.

Pasak Lauck, 1914 metais 
- visas darbas, indėtas Į porą 

batų — pradedant nuo nu
lupamo odos iki nugabenimo 
j batų krautuvę — kašta
vęs tik šeštą dalį tos kainos, 
kuria batai buvo parduoti. 
Gi 1917 metais, kuomet batų 
kainos taip smarkiai pašo
ko augštin, apmokėjimas 
darbo spėkos,indėtos Į pa
gaminimą poros batų, kaš
tavo jau tik devintą dali ba
tų kainos, kuria jie pardavi
nėta krautuvėse!

Lauck parodo kokiu bų-

pradedant nuo nu-

Bet pabaigoje pereitų me
tų reikia knygas peržiūrėt, 
Viena komisija nepajiegė 
peržiūrėt, ar tai dėl laiko 
stokos, ar dėlto, kad patėmi- 
io nedateklių ižde. Antroji 
knygų peržiūrėjimo komisi
ja lengvai dalykus sutvarkė, 
atrasdama kokią porą mažų 
klaidelių, kuriose buvę apie 
porą dolerių net perdaug iž
de, kaip kad knygos radė. 
Bet pastaroji komisija netu
rėjo pakvitavimų, prisiųstų 
iš centro, nes buvęs sekreto
rius sunaikino juos.

Pareikalavus, aplaikvta iš 
centro ”statementas” už 
1919. Būdamas vietos sky
riaus sekretorių peržvelgiau 
"statementą” ir atrandu ne 
dviejų dolerių perviršį, bet 
815.00 su viršum nedateklį. 
į knygas tokis gudrus vel
niukas Įvytas, kad be ”sta- 
temento” nė jokis "accoun- 
tant expertas’’ nesuras tik
ro dalykų stovio.

Susirinkime pakelta klau
simas apie aukų persiunti
mą Lietuvon. Tad skyriaus 
pirmininkas .kaipo "teisin
gas” žmogus, nenori leisti tą 

Lauck raporte nurodoma klausimą apkalbėjimui. No- 
pajamos 237 batų išdirbimo rimą paskaityt iš "Naujie- 
kompanijų. Kompanijų pel- nų” No. 157, kur yra LGD 
nai laike karės smarkiai pa- Centro sekretoriaus prakal- 
šokę augštin nors jos turėjo boję pasakyta, kad "LGD. 
nemažus pelnus ir pirm ka- pasiuntusi apie 13,000 fran-

išdir-

12 nuoš.

54.2 nuo-

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

tai priparodo laidotuvių paliudymai. Kodėl? Todėl, kad tokie ligoniai 
neatkreipė greitos atydos ir nepradėjo laiku gydytis. Ką'tu darai? 
Ar jus nepasitikit patįs savim nešdami tą naštą, skaudėjimą, arba 
kaip jus ją nepavadintume t? Teisingai sakant, tą naštą žmonės patįs 
palaiko — paremdami ją kaipo griūvančią sieną — paduodami jai ne
teisingą pagalbą. Aprišimai stabdo kraujo cirkuliaciją ir jų trynimas 
daugiau sunaikina nusilpnusius muskulus, kurie reikalauja didžiausios 
priežiūros.

Bet kaip veikiai tik tapo išrastas būdas, ir kiekvienas, kuris kenčia 
nuo tos naštos gali pasiliuosuot nuo to savo namuose DYKAI. Metodą, 
kurią turi PLAPAO, be jokio klausimo, yra viena iš geriausių kokią 
tik pasaulis žino ir su ja gali kiekvienas išsigydyt namieje.

PLAPAO PADL’ŠKAITĖS labai tampriai prisiglaudžia prie kūno 
ir jokiu budu negali nuslinkti arba judintis iš vietos, todėl jos negali 
trinti ne gnaibyt Minkštos kaip aksomas — lengvai uždedamos — ir 
pigios. Galima jas varto t kada dirbi arba kada miegi. Ji netur jokių 
diržų, sagčių arba sprendžinų.

Išmok; uždaryt patrukusias vietas taip kaip reikiant, jo busi visa
dos sveiku. Prisiųskite savo vardą ir pavardę šiandien į PLAPAO 
COMPANY Block 3058, St. Louis, Me^ o jie Jums prisius Plapao ir 
nurodymus DYKAI ant išbandymo.
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Žmogue kasosi galvą, 
kad palengvint niežėjimą. 
Kasįnaasi pasidaro papro
čiu. ir tuomet žmogus ka
susi nejučioms. Bet jis 
žino, kad jam niežti, ir 
visi kiti tą žino. <•

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

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

R UFFLHS
panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas. 
Paskui tik retk.vcčiais suvilgymas gaivos apsaugos ją nuo. pleiska
nų atsinaujinimo.

RUFFLES yra maistinga maudynė galvos odai ir plaukams. 
Ji nesugadins nei jautriausios odos. Jus negalite apsieiti be 
RUFFLES. jei turite pleiskanų.
s Jus aptiekininkas parduos jums už 65c. bonkutę. Mes taipgi 
galime atsiust jums tiesiog, jei gau-ime nuo ju<ų 75 centus pačto 
markėmis ar money order, kuriuos siųskite šiuo adresu: f

—<•—o-F. AD. R1CHTER 6 CO., 326-330 Broadway. Nev York —•<—

I
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Lietuviškai - Lenkiška Aptieka i
Jeigu norite teisingų vaistų žemoms kainoms, tai visada eikite į;’ 

■l ant 100 Salėm str„ kur rasite visokių naminių vaistą šaknų nuo vi- 3 
‘b šokių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsisenėjusio reu-į 
įvj matizmo, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valimui, nuo uždegimo plau- 
* čių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slaptingų H- 
& gų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo dėl vyru ir mo- 

terų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių. Mes jums patarnau- 
>į) sime kuogeriausiai, pasaukiame gsriausius daktarus per telefoną^ tii- T dyką. Todėl jeigu norite gaut gerus vaistus ir sučėdyt pinigus, tad 
$ ateikite į APTIEK Ą po numeriu 
I 100 SALĖM ST„ BOSTON, MASS.

• >

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

Straight Adams
RANKŲ DARBO UNIJOS 

CIGARAI.

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

kymus per C.O.D.

Baksai prasideda nuo 25 cigarų 
" iki 1,000 cigarų.

✓

Jeigu norite gerų Cigarų, tad 
užsisakykite pas raus.

IŠDIRBĖJIS

ADAM SABULIS

233 Broadway,

SO. BOSTON, MASS.

MEILĖ “MEILE IR ŠEIMYNA ’ daiLė

Mėnraštis, kuriame telpa Įdomiau
si straipsniai apie MEILĘ, ŠEI
MYNĄ,. DAILĘ, MOKSLĄ, ir 
SVEIKATA; ž A VEJANTI DAI
LĖS PAVEIKSLAI: JUOKŲ ir 
JUOKINGŲ PAVEIKSLŲ tiek, 
kiek dabar yra sausoje Amerikoje 
“munšaino”: JAUNŲJŲ SUSI
PAŽINIMĄ ir PAJIEŠKOJIMAI; 
TRAUKIMAS PER KRIUKĮ dar
bininkų išnaudotojų, — šitas laik
raštis dabar NAUJIEMS SKAI- o 

jTYTOJAMS DUODAMA UžDYKĄ!!’ Kaina. $2.00 
B Ao

metams, bet kas f

MOKSLAS

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
tes $2.00. Musų adresas: “MEILĖ 
ir ŠEIMYNA,” 2023 Saint Paul 
Avė., Chicago, III.

§ (uiummiiHnntamumiuauiminnai
JUOKAI =,____ ________ a

>

Valstija

I

Mes ažtikrinaM, kad Jąa račėdyatt 
Ir turėsite GRAŽIUS KUBUS. K 
mc« imam materiją U gerųjų firmą 
mieruojam rūbą pagal žmofą, todėl 
pasiūti siutai ar overkotai nesudarko 
taus išvaizdos ir būna tvirtesni.
VISOKIUS VYRAMS SIUTUS IR OVBB- 
KOTUS PAS1UVAM PIGIAI IR GERAL
TAIPGI MVALOM IR U PR OŠINAU 

VYRŲ IR MOTERŲ KUBUS
Darbas geras ir užtikrintas. Kalas 

prieinama
Tikras lasą brolis Betarti

Ant Januška
222 W. BROADVAY, 
SO. BOSTON, MASS. ‘ 

Telefonas: 8o. Borto*—lltli

NMMMMMttMMtMMMMN

NAUJAS IŠRADIMAS
VYRAI IR MOTERIES! Ar jums jau yra žinoma, 

kad tapo išrasta gyduolė prašalinimui pleiskanų ir 
sulaikymui plaukų slinkimo?

JIEŠKOK PAGALBOS KUR GALIMA RASTI.
SEN-RAYTO HAIR TONIC (plaukų tonikas), tai 

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

įSITEMYK! Žemiaus pasirašiusi Kompanija 
pilniausiai gvarantuoja SEN-RAYTO Plauką To- x 
niką, jog jis greitai ir visiškai prašalina pleiskanas 
ir sulaiko plaukų slinkimą.

VISUOMET reikalaukite SEN-RAYTO Plauką 
Toniką pas barberius ir aptiekuose arija pirkite iš 
agentų. Gražaus formato, šauni 8 oz. (pusė svaro) 
bonkutė, parsiduora už $1.00; 4 oz.—už 60c.

Išbandymui gerumo, iškirpkite šį kuponą, pažy
mėdami savo vardą ir adresą ir įdėkite 10c. vertės j 
štampų padengimui persiuntimo lėšų, o mes prisią- 1 
sime sampelį. ;

Siutus, Overkotus 
ir kitokius Rublis 

DUOKIT PASIŪT MUMS.

THE SEN-RAYTO COMPANY
6617 Wade Purk Avė., Clevelaed. Ohio.

Gerbiamieji:— Šiuomi aš prisiunčiu jums 10c. vertės štampų, 
už kurias malonėkite prisiųsti man sampalą GVARANTITOTO 
SEN-RAITO PLAUKŲ TONIKO.

Vardas................... ........................
Adresas ................................ . •
Miestas
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KELEIVI?

SveikiI Linksmas■*0*0* K CO*-

Kūdikiai

1 ANTANAS AUDUKAS f KAM KENTĖT!?
PRIGĖRĖ. ’Raumatizmo. neuralgijos ir raumenų

n. • —TT Tr gėlimai greitai nustoja, jeigu patrini u
Spnngfield, Mass. — Ke-. rvnriirn ♦

iios dienos tagal Connecti- lLLmi
eut upėj čia buvo atrastas r s v. p»t.
nežinomo žmogaus lavonas, žiūrėk, kad gautum tikrajj-garsuji pc: 

daugiau kaip 5° metų.
^Uialauk^jkąd^tarėtu Įkaro (Ancliur> 

i

Tvirčiausis ir Geriausis
šveicariškas Laikrodėlis.

Nusiskundimas ant šiaulė- laiškus. Vajrdus rašiusių
nĮLkIebon0, ??a® .žmoniU pasilieku savo Dabar paaiškėjo, kad tai

M Blazis g-vvena* India nes paskelbus kartais Antanas Audukas, 28 metų■ ■ ’ 4 Jkamt -'ie gaiėt* nukelti Tiktai amžiaus vyras, kuris buvo
' t!e1fę. pasakysiu, jog rašo vi-Į atvažiavęs čionai iš Ver

si iš Lukšių valsčiaus, Ša- monto ir dirbo ant Boston- 
kių apskričio. Iš Ūsų kaimo’ Albany geležinkelio kaipo 

" ’ * ’ ” dailvdė. Jį pažino jo brolis.

nopolyje, aplaikė 
laišką iš Lietuvos:

”Musų klebonas 
ja Šiaulėnų kleb. 
turėdamas apie 30 
geros žemės, tiesią savo go
džią ranką ir prašo parapi- 
jonų, kad suneštų kas svies
to, kas kiaušinių, kas mėsos, 
kas vištą — kas tik ką turė
damas užlaikymui vyskupo, 
kuris čia bus apie tris die
nas.

Palyginus varguolės naš
lės E. M. gyvenimą sų kun. 
kleboną Ačiapo gyvenimu 
išrodo labai keistai. E. MJ 
neturėdama savo nieko nė 

ir žada užsiprašyti kunigus 
ant pietų. Jeigu E. M. išgali 
pakelti kunigams balių, tai 
kodėl negalėtų tokis turtuo
lis, kaip Šiaulėnų klebonas,; 
išlaikyti savo lėšomis vysku
pą bent tris dienas?

Nežinia, gal Šiaulėnų kle
bonas toliaus prašys para-: 
pijonų, idant jie sudėtų au
kų ir jo garpaainės užlaiky
mui. Gal ir tos nebegalės iš
laikyti. Matyt, musų klebo
nas, gyvendamas Šiaulėnuo
se ilgiau, visai nubiednės,! 
bijodamas pajudinti savo • 
kišenių. Į _

Tai vis fantazijos ir gob- ]fo, o laikraščius paėmiau

ubagau- t *_ ________
Aeiapas gavau šitokį laišką: 

marfeV; "Malonus švogerį! Pini
gus nuo jūsų priėmiau ir ta
riu jums ačiū, nes pinigai 

,dabar Lietuvoje kad ir ūki-, 
ninkui reikalingi. Kurie tu- 
iri ką nors parduoti, tai tie, 
pinigu pasidaro, nes viskas' 
labai brangu: bet nedaug 
tokių yra. Laukai dabar jau; 
netaip uždera, kaip pirma 
būdavo, nes trąšų stinga; 
šiaudai beveik visi išeina 
stogams. O kaip klausiate 
apie Lietuvos valdžią, tai

Uis njis išpildymas, lt- 
sansmas Ir Pasitltaji ras

1

duonos nė mėsos padarė aių b£veik viskas teisybė. Anot
vieno šakiu valdininko, Lie- C z
tuvoje dabar galima pasige
rėti tiktai prigimtąją vasa
ros gamta ir savo sveikata; 
šiaipgi sunki našta slegia 
žmones, o ypač darbininkus, 
mažažemius ūkininkus ir, 
mažesniuosius valdinin
kus.’’

Bet turbut užvis geriau
sia nušviečia dalykų stovį 
senas Lukšių bažnyčios gie
smininkas, žmogus jau apie 
40 metų amžiaus. Štai ką jis 
rašo:

"Gerbiamas Drauge! Ju-j 
Įsų laišką priėmiau 26 birže-1 
” , o laikraščius paėmiau j 

šumo pavyzdžiai. Klebonas;pirmiau. Ačiū už viską! Ašį 
delei gobšumo neturi sar-įdar vis toje pačioje lomkojeĮ 
matos net ubagauti, o E. M. Į tebesėdžiu, ką jus palikote, j 
delei fantazijos pavasarį pa-;Parašysiu tau, kaip karėsi 
baigtuves rengia — by tik i metu vokiečiai padegė mu- i 
su kunigais pabaliavoti, ry-Įsų bažnytėlę. Įnešė į bokštą; 
tojaus nežiūrint. Mat, ture-Į skiedrų/šiaudų, ir apipvlę 
dama dukterį nori ją pa- į kerosimi uždegė. Bokšto bal 
žmonėti, o sena merga beįkiaj nudegė, varpai nukrito 
kunigo negali gyventi. Tai j ir sutruko. Paskui jie pade-’ 
tokios pas mus naujienos. gė ir zakristiją. Per tris me- 

Skubėkite namo važiuoti, tus meldėmės ant švento-j 
Gal nepražusite savo kraš- 
tan sugrįžę. Kad da suspė- ’ Ačiū,. Juozuk, ką per 
tumėm pasimatyti, ba vė-;' Keleivį’ pajieskojai mano 
liaus gal ir kojas augštin į brolio. Gavau žinią, kad jis 
užriesim, ba jaįu dabar atbu- ’ jau miręs. . .
Ii einam prie gerovės. Bied- ”O kaip klausi apiepai
nieji turtingus maitinam,! dzią,. tai . Lietuvos x aidžia 
net iš Amerikos prašom pa-Į tikrai kaizerinė. Su^zmonė- 
gelbos, tik jos nesunaudo-unis elgiasi labai žiaunai, 
jam sau ‘ tu jai bonus, duok ant

Šiaulėnų bažnyčioj nėra j orderio (skolon) produktus, 
— ''Jo pinigus tai velnias pas...

Tų valdininkų daugybė ir 
visi ima didžiausias algas. 
Pirma valdininkus dar žmo
nės skirdavo, o dabar jau 
valdininkas valdininką pa
sidaro. Visi šuFponiai, ką 
oirma tarnavo kaizeriui ir 
visų žmonių buvo paniekin- 

klebono ti. dabar susispietė į valdi-

gė ir zakristiją. Per tris me-

ar norite Uždirbti 
$90-190 kas dvi savaiti?

Jeigu norit, VViūdber, Pa., 
yra vieta Jums. Tose Wind- 
berio mainose, žmonės dirba 
KOŽNĄ DIENA per dauge
li, daugelį metų.

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

Namai iš 6 kambarių, dar 
želiai ir elektrikos šviesa. 
Randos $8.50 už mėnesi. 
Galima laikyt karvė, kiau
lių, vištų.

Windberyje gyvena 10 
tūkstančių žmonių, visokios 
bažnyčios, mokyklos ir gera 
augštoji mokykla. Krato
mų paveikslų teatrai, moder
niški storai, bankas etc. Tik 
kelios mailės nuo Johnstown

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

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

MINIJJG COMPANY 
Windber, Pa.

H,

vietos. 20 dieną birželio kle
bonas, laukdamas Jo Mylio
tos vyskupo, išvertęs akis 
baidė dalyvaujančius vestu
vių liudininkus, neleisdamas 
pasirašyti po šliubo prisie- 
ka G. Giedminaičiui ir J. Gi- 
lašauskiui. Jis intarė A. Ri
mą su B. Galiniu pasirašy
mu po skundu už — , _ . , -. , •»
blogus darbus, paduotu -Jo i pinkus. Tai ką ir benorėti iš 
Mvlistai vyskupui. Dauge-; >ų gero.
lio žmonių akyse klebonas; Na, jau kam-kam, bet 
koliojo juos liepdamas mar-1 bažnyčios tarnui reikia ti- 

h.'įžnvčios iš- keti, nes jis negalį būt joks! 
revoliucionierius ir jam ne-l 
gali rūpėti valdžios griovi-i 
mas. Šitą faktą aš norėčiau 
pakišti musų klerikalams ir 
tautininkams, kurie organi
zavo čia masinius mitingus 
ir šaukė: Valio, valio, Lietu
vos valdžia gera ir tvarka 
puiku. Bepiga šaukt ”valio” 
tiems, kurie nejaučia to. ką 
Lietuvos valstietis kenčia.

J. Pakarklis.

saikai juos iš bažnyčios iš
mesti.

Paskui, kaip farizeušas 
varinėjo muitininkus ir nu
sidėjėlius lauk iš bažnyčios. 
Taipgi jis koliodamasis ėjo 
laikyti sumą ir pikta akim 
žvalgėsi Į Povilą, Simoną, 
Kazį ir kitus laike mišių 
jįventų.

Šios dėmės kunigo Ačiapo 
pasielgimo pateko ant kari
katūros ir tapo nupiešta vi
sa atsitikimų eilė. Po ja pa
sirašo liudininkai ir žada 
inteikti visa tai Jo Mylistai 
vyskupui Karevičiui.”

Susidarius Lietuvoje šio
kiai tokiai valdžiai, vieni A- 
merikos lietuvių pradėjo tą 
valdžią be galo girtt kiti 
peikti, o treti laikėsi bešališ
kai. Norėdamas patirti, 
kaip ištikrųjų ta valdžia iš
rodo, aš kreipiausi laiškais 
i patikėtinus man žmones 
Lietuvoje. Aš klausiau jų, 
ar teisybė, kad Lietuvos val
džia tokia biauri, kaip mes 
Amerikoje gauname girdė
ti.Šiomis dienomis susilau
kiau keletą atsakymų į savo jis apvogtas.

340 VIŠTŲ SUDĖJO 39,-
900 KIAUŠINIŲ.

Essex paviete, Massachu- 
setts valstijoj, yra žemdir
bystės mokykla, kuri turi 
savo farmą ir ”mokina” viš
tas dėti kiaušinius. Mokyk
los viršininkai sako, kad į 
39 sąvaites 340 vištų padėjo 
39,942 kiaušiniu.

BANKIERIUS NUSINUO
DIJO.

New Yorko hotelvje 
’'Pennsvlvania” nusinuodijo 
West Virginijos bankierius 
E. H. Crim. Pas jį atrasta 
tik 27 centai. Spėjama, kad

V

AR ESI SVEIKAS? Jeigu viduriai 
netvarkoje. GARF1LAK duos jums 
greitą palengvinimų. Greit veikia 
paliuosuoja vidurius ir išėystin krau
jų. Nesiųskit pinigų bet iškirpkit šį 
apgarsinimą ir prisiųskite su adresą, 
ą-ausit dykai sampelį. (33)
GAKFO CHEMICAL CO. Dept Lll

141 Avė. A. N'ew York, N. Y.

I

Tie trįs stulpai ant kurių mu
sų Banka paremta.

PISTORINO irYUNES
BANKA

22- Hanover st., Boston, .Mass. 

Mes pilnai ir užtikrinančiai 

galime nusiųsti dabar pinigus 
į LIETUVA. LATVIJA, LEN

KIJA. GALICIJA ir kitas vie

tas Europos greitai ir ^augiai; 
siunčiam PASTA, TELEGRA

MŲ, ir ten išmoka vietiniais 

pinigais arba Amerikoniškais 

doleriais. Mes turime sąryšį su 

didžiausiomis Bar.koras Euro

poje.
Mes galime pa įtraukti jūsų 

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

PiSTORHOI & YUNES
BANKIER1AI

222 Hanover St,, 
BOSTON, MASS.

Jeijru NORITE turės gerą ir tvirtą 
Laikrodėlį į darbą ir šventadieniais.! 
taipgi, kad laikytų ant visados, tad| 

Inusipirkite GELEŽINKELIO Laikro-j 
\!Mį ’Railroad Wauh.” Laikrodelisl 
nikeliniūs viršais, užvedamas su 
šnubu. nepridulKsta viduriai, viduti
niu 16 didumo. Mechanizmas tikrai 
geležinkelio, ant 21 akmens. Tą laik
rodėlį naudoja visi geležinkeliečiai, 
kunduktoiai, larmeriai ir darbininkai, 
■ es jis yru tvirčiausias ir geriausiai 
aiku laiką. Gvaruntuotas ant 25 me
ti. Nepirkit laikrodėlio paauksuoto, 
es greitai pajuosta; nusipirkit sau 
ikro nikelio laikrodėlį kuris laikys 
isani amžini. Tas laikrodėlis vertas 

Tk.OO, mes dėl persitikrinimo, kiek- 
ienam kas nor turėt gerą laikrodėli, 
>a.duosirn per kokį laiką už fabrikos 
aiiią po $1035. Priedu duosime 

0YKA1 gražų stalavą kompletą iš 12

I

padaro Motinas
maistas ir gera priežiūra

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.

Šitą čirkšlę tūkstančiai moterų su 
r_ 2 2‘ ’ J • Pada
ryta iš minkšto raudono gurno, įtalpi-

taukštų—6 stalavų ir 6 arbatinių, 
i'ai gražus kompletas ir geros rūšies, 
vertas apie $5.00; o pas mus gaus 
kiekvienas dykai kas pirks laikrodėlį. 
Jeigu norit pasinaudot tuo pasiuiy- 
nu, tad prisiųskit tik 25c. markėmis, 
j kitką užmokėsit kada paimsit visus 
.uos daiktus kuriuos jums atneš į na- 
nus. Gvarantuojam pilną užganėdi- 
įima kiekvienam arba gražiname pi
nigus. (33)

PRACTICAL SALES CO.
1219 Norih Irving avė., Dept. 310 

CHICAGO. flLL.

MOTERIMS PLAUTIS
ČIRKŠLĖ $1.95

n * rp » d A Q vr A MIpasitenkinimu rekomenduoja. UAKIAKAO AAJlLVoC'. ryta minkšto raudono gurne. . _ _
Ką ti išėjo iš spaudos nauja knyga na savyje 8 uncijas vandens, čirkš- 

DAKTARAS NAMUOSE; Knygų- kia plačiai į šalis, taip kad plauja vi- 
tėje aprašoma visokias vaistiškas žo- sas dalis vietos. Prisiųsk $1.95 su 
les, šaknis, žiedai ir tt., nuo kokių Ii- savo antrašu, taipgi 15c. stampomis 
gų ir kaip vartojama. Su lotyniškais dėl apmokėjimo persiuntimo. Turi- 
užvardyjimais, taip kad kožnas gali me daugybę tiems panašių dalykų ir 
jas gauti bile aptiekoje. Apart to, prietaisų. Rašykit tuojaus. 
yra daugybė gerų pamokinimų, slap-: FISHLEIGH & CO., Dept. 924, 
tybių ir receptų. Tokia knygutė yra CHICAGO. ILL.
kožnani reikalinga. Prekė tik $1.00. i

M. ŽUKAITĖS- C<5)

451 Hudson avė, Rochester, N. V. A

NUSIPIRK MOSTIES
TAI BUSI GRAŽUS! Ją išdirbi 

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

J. RIMKUS.
P. O. BOX 36, HOI.BROOK. MASS. i

GERA PROGA! į
Parduodam gerą ta- į 

baką labai pigiai. Ra- | 
šykite, o gausite pilnas J 
informacijas. (31) | 
EUROPA BOOK CO. 1

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

Atsakantis
turi padaryt kūdiki stipriu ir kuningu. 
Jeigu negaM saxo kūdikio žindytu pir
miausia mintis turėtu būti apie

EAGLEBRAND
Per tris gentkartes motinos vartojo jį, 
kuomet jų pačių pienas nebuvo tikęs 
kūdikiui. Beveik kiekvienas kūdikis 
žymiai ir tuojaus tarpsta kuomet pa
dedamas ant EAGLE BRAND.
Atsakantunius. saugumas ir ekonomija pa
stato EAGLE BRAND geriausiu vartojimui 
ant stalo ir naminiuose reikaluose. Pirkit 
dėžę šiandien ir naudokit ji kaipo pieną ir 
cukrų ir bukit nepriklausomais nuo brangu
mo pieno ir stokumo cukraus. Jis prideda 
malonų skoni kavai, kokai ir šokoladui.
Jeigu jūsų kūdikis neauga svarume ir nesu
valdomas, pasiuskit šiandien kuponą reika
laudama dykai Kūdikių Knygos ir maitini
me- instrukcijų jūsų kalboje. ‘

i 
l t t
ir 
i

THE BORDEN COMPANY
108 Hudson Street New York

lnsteigta 1857

Iškirpk Kuponą. Pažymėk Knygą. Prisiųsk jį šiądien

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

Street........................................... Statė ................... (S)

Kudykių Geroves Knyga Nurodymų Knyga

t

»

********

X -A--S*. ^-Sl.

mauaotL****

********

******** 
********

Knygoje trijų rusių eilės:
TAUTIŠKOS,’ ŠEIMINIŠKOS IR DARBININKIŠKOS. 

Tai gražiausia ir turtingiausia eilių knyga lietuvių kalboje. 
Kiekvienas turėtų papuošti savo knygyną minėta knyga. 

KAINA TIK 75 CENTAI.
Ta pati knyga drūtais audimo apdarais — $1.00.

SIELOS BALSAI

I

Gražiausių Dainų ir Naujausių
EILIŲ KNYGA

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

dekiamuot ant viešų susirinkimų.

KELEIVIS” SO. BOSTON, MASS.

DOVANAI

PALINKSMINS JI S V LAISVAS NUO
• DARBO VALANDAS.

Kiekvienas nusipirkęs tą knygą pasidžiaugs. Pinigus geriau
sia siųst "Money Orderiu,” popierinius galima siųst tiesios papras- 
tam konverte, užrašius aiškiai adresus savo ir "Keleivio” ir pnli- 
pyt už 3c. markę. ff^mn riMir .loiJ

dienos kurso.

prisiųsti pinigus su uųsakymu.

I *

I >
1

• >
I •
I >

I • 
I > 
i I

DOVANA! DEVYNI DAIKTAI

Jus neturėjot tokio gero pasoulymo koki mes šiandien darome. Laikndelis, yjn jus matote ant paveik- 
slo. yra geriausio darbo. Kad davus progą kiekvienam įsigyti tą laikrodėli, kuris tarnautų jums kelis metus, 
mes duodame labai žemą kainą už jį ir bėgvje sekamų 30 dienų, meą parduosime jo padirbimo kaina. Tas a 
uksuotas laikrodėlis, vidutinio didumo, yra tikro nikelio, turi tikrus akmenis ir gvarantuotaas. Laiką ge
riausiai laiko. Šitie laikrodėliai skaitosi geriausiais pasaulyje, ir kiekvienas įsigijęs toki 
tų jį nė už jokią kainą; už $100.00 neduos jums tokio užsiganedinimo kaip sis uz $22.00. Bet kad supažindi
nus pubiką '.u geriausiais Amerikos darbo laikrodžiais mes parduosime juos dirbtuves Kainomis tik uz $12-Jo

TEMYKIT. Dėlei šio 30-dienų išpardavimo. ’ :rime. 2,000_ si tų laikrodėlių ta žema kaina,
ir norim patart jums kad pasiskubintumėte užsisal.V1'- ’J*® kiekvienam pirkėjui da duosim dovanų s,‘ 
daiktus: 1) Automatišką ylą su kuria jus galėsite siut čebatus, pleskes ji siuvaJ<aip duoda
iš abiejų pusių; 2 adatas ir 25 jardus drato duodam su kiekviena yla. 2) šilko raikstel; laikrodžiui, 
tomatišką mašiną kirpimui plaukų, su ja gali kiekviena-' nusikrpt plaukus. 4) Gražias kišenines 
5) Auksuotas žiedas*su jūsų vardo raidėmis. 6) Patentuotas retežėlis taktams, i) Naujas, pagerinta 
nas, kuris padidina mažiausius daiktelius iki natūra1-’“' didumui; prie to duodama 50 paveikslų 
gintaro cigarnyčią. 9 Barometras, naujausio išra<iin5°- kurs parodo atmainas oro koks bus ryt ar uz kelių 
dienų. Jis panašus į namelį kuriam gyvena vyras 'r 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- 
skitai už jokius pinigus; mes duodam juos dovanų 
kiekvienam, kuris perka iš musų laikrodį. Męs nerei- 

Tcąlaujam pinigų iš aukšto, tik iškirpk šį kuponą, pri 
duok savo teisingą adresu, įdėdamas 35 centus už pri- 
siuntimą, o užmokėsi paimdamas daiktus. Męs gva 
rantuojam-pilną užsiganėainimą. jei nepatiks grąžin
sim jums pinigus. Rašyk šiandien.

UNION SALES C0.
2029 W. CHICAGO AVĖ. Dept. CHICAGO. BJ-

Pirkėjai už Suvienytų Valstijų malonės

KIEKVIENAS LIETUVYS PRIVALO
IŠKELIAUT, PASIDĖT, PASIŲST PINIGUS į 

LIETUVĄ per plačiai žinoma virš 40 metų
LIETUVIŠKĄ BANKĄ

gvarantjjos kuponas.
Tamista: Meldžiu pri.-iųst man laikrodėli, ku

rį jus parduodate dirbtuves kaina už $12.95 ir'O 
daiktus, kuriuos pridedate veltu per 30 dienų; už 
tai aš įdedu 35 centus už persiuntimą, o už daik
tus aš užmokėsiu juos priėmus.

Vardas .
Adresas

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

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

sio
KUR GALITE išgauti pasportus už nominalę užmokestį.
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Vietinės Žinios
žada užmušti majorą.

Bostono majoras Peters • 
gavo anądien grasinantį lai-, 
ska, po kuriuo pasirašo- 
"The Death Bov.” Laiškas 
reikalauja, kad majoras nu
siųstų nurodytu adresu $100 
kitaip jis busiąs užmuštas. 
Tai ketvirtas toks laiškas, 
kuri Bostono majoras gau
na. Nors jisai sakosi tų gra
sinimų nebijąs, nes juos da
rą kokie neišmanėliai, te- 
ėiaus jis atidavė šitą laišką 
policijai.

Vyčių išvažiavimas.
Nedelioj, rugpjūčio 1 d. 

vyčiai turėjo išvažiavimą. 
Buvo visokių žmonių ir bu
vo tokių speciai" vyrų, ku
rie dainavo. Bet jiems nesi
sekė dainuot. Žmonės ra
miai užsilaikė. Buvo pra
kalbos. Laikė jas kunigas. 
Atsirado ir kitas kalbėto
jas. tįokis "special.” Jis pasi
ritęs ant akmens tuoj šoko 
otakuoti "Keleivi”, kad tas 
buk esąs bedieviškas laik
raštis, kad buk jaunimą su
gadinąs.

Mane tatai užgavo. Aš 
v T.-"Keleivi" skaitau jau ilgą į 
rOllClja n -i t apt.. dniisr da-

Re-Kruvinos riaušės ant 
vere Beach.

Ant Revere Beach, 
nedėldieniais suvažiuoja iš 
Bosaono ir jo apielinkių šim 
tai tūkstančių žmonių, pe
reitą nedėldienį kilo kruvi
nos riaušės.Apie 600 įsiutu
sių jurininkų užpuolė tenai 
policijos nuovadą ir pradėjo 
daužyt langus akmenais. 
Kai-kurie turėjo ir šautuvų, 
kuriuos jie pasigriebė iš 
šaudymo galeriją. J 
pradėjo šaudyt iš vidaus per 
išdaužytus langus ir apie 20 
jurininkų buvo sunkiai su
žeista. Apsuptai policijai 
vėliaus pribuvo į pagalbą 
keli trokai policijos iš Lyn- 
no, Chelsea ir kitų apielin
kių. Neužilgo atpyškėjo ir 
skyrius kareivių iš Fort 
B'anks. Užsimovę ant kara- 
bunų durtuvus, jie įduku- 
sius jurininkus išvaikė ir 45 
jų areštavo.

Revere Beach pajūryje 
tuo tarpu buvo susirinkę 
apie 75.000 žmonių. Prasidė
jus šaudymui, tarpe žmonių 
kilo didžiausia panika. Mo- 
terįs ir merginos pradėjo 
klykti. tė\~ai su vaikais ėmė 
bėgti, bijodamiesi, kad ku- 
lipkos jų nepasiektų. Laike 
to sumišimo nevienas buvo 
sumindžiotas, o kai katras 
ir sužeistas. Apie 11 valandą 
vakare visam Revere pajū
ryje buvo apskelbtas karės 
stovis. Už pusės valandos 
ant ’’byčių” nesimatė jau nei 
vieno jurininko. Kariškų 
laivų komendantai išleido 
tuojaus Įsakymą, kad visi 
jurininkai butų areštuojami 
ri gabenami ant laivų. Visą 
naktį pajūrio bulvaru vaikš
čiojo su užtaisytais karabi
nais kareiviai ir neleido te
nai nei vieno žmogaus.

Riaušės prasidėjo apie 9 
valandą vakare, kuomet vie
nas policmanas suėmė girtą 
jurininką , netoli policijos 
nuovados. Kiti jurininkai 
tuojaus šoko savo kamaroto 
ginti. Prisirinkę pajūryje 
pilnas rankas akmenų, jie 
pradėjo policmaną bombar
duoti ir skaudžiai jį apdau
žė. Užpultas policmanas iš
sitraukė revolveri ir taiky
damas viena ranka į užpuo
likus, antra laikydamas su
imtą jurininką, atsiaraukė 
užpakaliu iki policijos nuo
rodos. Čia išbėgo daugiau 
policmanų. Į juos taipgi pa
sipylė akmenis ir bonkos 
nuo toniko.

Žinia apie jurininkų muš
tynes su policija pasklydo 
po visą pajūrį žaibo greitu
mu ir tuojaus iš visų pusių 
jurininkai pradėjo bėgti sa
viškiams Į pagalbą. Į pusę 
valandos jų susirinko dau
giau kaip 600. Jie apsupo 
policijos nuovadą ir pradėjo 
laužtis per priešakines ir 
užpakalines duris. Policija 
tuomet pradėjo iš vidaus 
šaudyt. Jurininkai nuo durų 
pasitraukė, bet užtai pradė
jo svaidyt akmenimis į lan
gus. Visoj policijos nuova
doj neliko beveik nei vieno 
stiklo languose. Ir policija 
negalėjo įšėlusių jurininkų 
atmušti, pakol nepribuvo 
kariumenės su durtuvais.

ku r

laiką. Ir ačiū tam daug da
lykų paaiškėjo, ko nebūčiau, 
atsekęs kunigų laikraščius 
skaitydamas.

O ką vyčiukai pliauškia, 
buk už ”Keleivio” skaitymą 
dangun negalima įvažiuoti, 
tai yra melas.

Gi antra vertus, ir dan
gui bus nemalonu gyventi, 
jei prisieis su vyčiais susi-j 
durti ir ju pliauškalų klau
sytis, ba ištikrujų jų kalbų 
kitaip, kaip tik pliauškalais, 
ir negalima pavadinti. Jie- 
sako: tie raudoni, raudoni... 
Ir nė nepaaiškina. kodėl jie Į 
raudoni — art odei, kad tie; 
"raudonieji" yra labai svei
ko proto, pilnakraujai vyrai; 
kas reiškia, moka gerai iš-j 
silaikvti?

Jeigu taip, tai vaikinai, 
kurių merginos suvartoja 
daug raudonų dažų veide
liams patepti, geriau pristo
tų prie tų raudonųjų: ir jos: 
tuomet paraustų ir neberei
kėtų nė miltu nė dažų pirk
ti patepti veidui. Good bye.i 
vyčiukai.

Lietuvis nušovė ant ežero 
žydeikaitę.

Ant Singletary ežero, ne- 
oii Worcesterio, pereitą ne- 
ėldienį tapo nušakta 17 me

lu Bostono žydelkaitė, Es
tera Port n oi. kuri su keliais 
savo pažįstamais buvo iš
plaukus valtyje pasiirstyt. 
šūvi paleido Jurgis Stankai
tis. 17 metų vaikinas, kuris 
gyveno Suttone. netoli nuo 
ežero. Policija ji tuojau are
štavo ir uždarė Worcesterio 
kalėjime, kaltindama ušmu- 
šėjistėje. Stankaitis .sakosi 
šovęs žuvį ežere, bet kulip- 
ka nuo vandens atšoko ir vi
sai netikėtai pataikė žydel- 
kaitei, kuri buvo gana toli.

Leikai susimušė.
Pereitos subatos vakarą 

Chelsea susipešė lenkai. Tu
jas Opolskis, nesenai atva
žiavęs iš girių, šoko ant sa
vo šeimininko Kozlotvskio 
su peiliu. Pribuvus policija 
"prošepamJs” numalšino. 
Opolskis uždarytas belan
gėm

i

Kareivis.

Areštuos 50 vašiu, ką vagia 
automobilius.

Valdžia susekė saiką va
gių. ką užsiima vien tik au
tomobiliu vogimu. Middle- 
sex pavieto grand jur-y ap
kaltino 50 tokių piktadarių 
ir policija dabar stengsis vi
sus juos areštuoti. Kai ku
rie jų gyvena kitose valsti
jose ir tuos reikės pargaben
ti.

Sakoma, kad visus juos iš
davęs H. L. Rarnev. kuris 
nesenai buvo iš kalėjimo pa
bėgęs. bet paskui vėl sugrį
žo. Jis yra skaitomas auto
mobilių vagių karalium ir 
yra užmušęs policmaną.

Policmanas peršovė kareivį.
Roxburyje policmanas 

peršovė kareivį J. Lynchą. 
kuris buvo užpuolęs tą polic- 
mana ir norėjo paliuosuoti 

i areštuotą savo sėbrą. Karei
vis. buvo nugabentas ligon- 

■butin. bet paskui policija pa
ėmė ji savo žinion ir kaip jis 
pasveiks, jį teis.

Kambariai ant randos
1 kambarys ir virtuvė. Randa pigi- 

Kreipkitės po No. 101 Silver st., So. 
Boston.

REIKALINGAS BAR BERIS.
Dirbt vakarais ir subatomis. arba 

visados. Mokestis gera. Kreipkitės 
pas P. Lapeną. 299 E st.. So. Bos
ton. (34)

PARSIDUODA 2 AUTOMOBILIAI.
Iš priežasties nelaimės parsiduoda 

pigiai du automobiliai, Buick ir Ford. 
Kreipkitės pas Martiną Užunari. 
122 F st, So. Boston. Mass.

Atkasė lavoną ir nusuko 
galvą.

Ant Maldeno kapinių už-i 
pereito nedėldienio naktį' 
papildyta šlykšti piktadary
stė. Nežinia kokie ištvirkė
liai atkasė grabą, išvilko la
voną, nusuko jam galvą ir 
pasodinę ji ant duobės kraš
to paliko. Gaiva* nunešta. 
Vėliau paaiškėjo, kad tas la
vonas yra tūlo Kaspero Jze- 
rto, kuris mirė So. Bostone. 
12 spalių. 1912 metų, taigi 
apie 8 metai atgal.

Kokiu tikslu tas padary
ta, policija negali išaiškinti. 
Veikiausia bus tai darbas; 
kokių nors religinių fanati
kų. kurie tiki i visokius prie
tarus. Lavono, galva, mato
mai. jiems buvo reikalinga 
kokiems nors „burtams.” Tą j 
gali padaryti tiktai kunigi
nėse mokyklose išauklėti 
žmonės, kurie tiki i velnius 
ir dvasias.

PARSIDUODA POOLRUIM1S* 4 
stalei. vieta išdirbta, biznis geras. 
Kreipkitės: (33)

16 Broadvvay, So. Boston, Mass.
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Anchor Line
LAIVAS CALABRIA 

17 D. RUGPIUČIO 
(August). išplauks

HAMBURGĄ ir DANCIGĄ
I Hamburgą........$120
Į Dancigą...........  $135

Pasideda S5.00 Karės taksų.

Yra vietiniai agentai jūsų mie
ste arba apielinkėje, kreipkitės 
prie jų, o gausit visus nurodymus

Severos Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikata. 

——  ..  _____________C
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NUTEISTA 150 PELNA- 
GRABIŲ.

Iš Was’ningtono praneša
ma. kad ačiū justicijos de
partamento pastangoms, 
pastaruoju laiku buvo nu
teista 150 pelnagrobių. Are
štuota iš viso buvo 1,854.

Apiplėšė moterį.
Maldene ant Eastern 

pereitą subatvakari
avė.

« tris
jauni vaikezai užpuolė Ade- 
liją Schoenbaum, atėmė iš 
jos krepšį su 850, numovė 
nuo piršto $150 vertės dei
mantinį žiedą ir pabėgo.

In dulkink i , 
čeverykus.

Norėdamas gauti smagumą savo 
skaudamoms, degančioms ir niež- 
tinčioms kojoms ir sustabdyti per- 
didelį prakaitavimą bei prašalinti tą 
nemalonų kvapą, indulkink į čeve
rykus, pančekas ir kojinius.

PEKINAS TURI 978.550 
GYVENTOJŲ.

Kynų sostinė Pekinas tu
ri arti miliono gyvent., nes 
išviso 978,550. Ant vienos 
moteriškės išpuola beveik 
po du vyru.

Karės ”didvyris” įsilaužė I 
aptiekon.

Sugrįžęs iš Francijos ka
reivis-R. Derby išmušė Wa-' 
kefielde aptiekos langą ir 
įlindęs vidun pavogė $75.! 
Vėliaus policija šitą ”didvy-j 
rį” suėmė.

Severa’s
Foot 
Powder

(Severas Milteliai Kojoms). Jie su
teiks palengvinimą skaudamoms 
kojoms, sugers drėgnumą, užlaikis 
kojas sausomis ir suteiks jome 
smagumą. Gauk jų savo aptjekoje. 
Kaina. 25 ccntau ir 1 c mokesčiu.

W. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIOS, IOWA

LIETUVIŲ BANKAS AMERIKOJE

Veiks sąryšyje su
Lietuvos Banku Lietuvoje.

JAI BAIGIAMA ABU BANKU ORGANIZUOTI.
Kai tik akcijos bus išparduotos. Bankai atsidarys savo duris bizniui. Akcijų 
nedaug beliko. < Gailėsis tie. kas dabar akcijų nenusipirks.

AKCI JOS K \ I N A >130. Už metų laiko akcijos bus dvigubos vertės.
Amerikoje BAI. I K STATĖS BANKO steigėjais—direktoriais yra šios vpatos 

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

Karininkas—Bankininkas A. J. Cole.' 
Direktoriai:—Bankininkas W. G. Nash.

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

Pinigus u • akcijas siuskite šiuo adresu:

BALTIC STATĖ BANK
294 EIGHT AVĖ. NEW Y0RK, N. Y.

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

Parsiduoda To- 
niko Išdirbyste

Apgyventoj lietuvia - 
kėj. biznis išdirbtas; pai 
pigiai, nes savininkai i- 
ja i Lietuvą. 
šiuo adresu;

COL. B.
255 Broadway,

So. Boston.

(

Mass

Tel. Haymarket 4154
Gyvenimo Tel.: Cambridge 609®.

DR. AL. FIDERKIEWICZ,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Specialistas Slaptų ligų.
VALANDOS:

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

81 CANAL ST, BOSTON. 
Room 215 ir 216.

Į Daktaru Of isai
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MEDICAL OFFICES
22 TREMONT RWO. Scolly Sq. 

BOSTON. MASS.
Kalbame Ruskai ir Lenkiškai

Gydo vyrų ir moterų slaptis 
ligas, kraujo ligas ir nusilpnė

jimą. .....
Primą egzeminactją ir kraujo 

išbandyma esant reikalui pada
rome dykai.

Valandos: Nuo 9 iš ryto iki 
9 vakare.

Rusijos Revoliucijos
PAVEIKSLAS

i
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Dr. AChristian
SPECIALISTAS

Kuris specializuoja gydyme 
chroniškų ir abelnų ligų, lan
kysis Norwoode sekančiomis 
dienomis:
SEREIKOMIS ir

PETNYCIOMIS
nuo 5:30 iki 8 vai. vakare.
BRŪZGOS Am EROJ E 

ant Antrų lubų.
Jo ligoninė ir didisis ofisas:

401 MARLBOROUGH ST,
BOSTON, MASS.

LIETUVIS DENT1STAR

Dr. M. V. Casper
(KASPARAVIČIUS)

451 BROADWAY, SO. BOSTON 
Tel. So Boatoa r 

Ofiso valandos:
Nuo 9:30 iki 12

” 1 ” U •
’ ” 6:30 " 9

Stone & Stone
ADVOKATAI ir TIESŲ AT

STOVAI.
Reprezentantas ir Bill Comm. 

LOUIS G. STONE 
66—67 Journal Building

262 VVASH1NGTON STREET, 
BOSTON, MASS.
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PRANEŠKITE, KURIE ŽINOT.

i1 d. Rugpiuėio, š. m. tapo už
muštas Pranciškus Barauskas, 
,'is gyveno po num. 274 Elm st., 
Cambridge, Mass. Velionis va- 

i ziavo kartu su Varonika Tamo
šauskiene ir Kastantu šleikum. 
Bet tikros priežasties kaip at
sitiko iki šiol nepatirta.

Jeigu kurie iš lietuvių mate 
| arba žino kaip tas atsitiko, ma
lonėkite pranešti, busime dėkin- 

! tri • •
o1.

Velionis paliko 2 seseris, brolį 
ir seną motvną dideliame nuliu-1 
dime.

Motiejus Barauskas ;. -
274 Elm st., Cambridge, Mass. ■ konfiskuota, 

vo.
■ »

Alaus klausimas eina-refe
rendumui.

Darbininkų organizacijos 
padavė peticiją, kad alaus 
klausimas Massachusetts 
valstijoj butų paleistas refe
rendumui. Šita peticija buvo 
paduota Mass. legislaturai 
pereitais metais ir abiejų le- 

' gislaturos butų užgirta. Tai 
gi ateinančiais rinkimais tą 
klausimą balsuos visi Mass. 
gyventojai.

Susekė bravorą.
Revere Beach pajūryje 

valdžios agentai susekė
slaptą bravorą ir 16 galionų 
gatavos degtinės. Viskas

Areštų nebu-

»
t Tel. So. Boston 506-W
! DAKTARAS
Į A. L. KAPOČIUS
• LIETU VYS DENT1STAS.
| VALANDOS Nuo 9 iki 12 dieną.

Nuo 1 Iki • vak.

NBDRLIOMI8 
lid 1 v. *< pietą- ;

| Seredomis iki 12 dieną.
• Ofisas "Keleivio name
! 251 Broadvay, tarpe C ir D Sts.

80. BOSTON. MAM.
• ------------------------------------------------
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U. S. MAIL STEAMSHIP COMPANY, Ine.
Plaukia iš NEW YORKO tiesiog į

BREMENĄ ir DANCIGĄ
Pasažieriai Kabino ir Tračios Klesos.

Kreipkitės
45 Broadway, New York City

arba prie Vietinių Agentų.

I

Tel. Beach 6933

DR. N. M. FRIEDM1I
SPECIALISTAS VENERIŠKŲ 

LIGŲ.
VYRU IR MOTERŲ. 
Taipgi kraujo ligų ir 

Reumatizmo.
Valandos: Nuo 9 ryto iki

9 vakare.
1069 WASHINGTON ST. 

BOSTON, MASS.
♦i į i

IDr. L. J. Podder
Iš Petrogrado.

GYDO SLAPTAS VYRŲ IB 
MOTERŲ LIGAS. i

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

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

69 CHAMBER ST, BOSTON. | Į 
j [ Telephone: Haymarket 3390 į '

-------
Minėtas paveikslas parodo , kaip 

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

"KELEIVIS”
255 Broadway,

So. Boston, Mass.

♦ e e • i e e e i e • i i 
I 
• i e ♦ i e e 
I 
I 
|
» « e i e * 
• i e ♦ Į 

e e • į i •

* 
L

Visuomeniška lietuiiy li- 
sokiy Drapanų Dirbtuve

Kaip tai Rainkocių, vyrams ir 
moterims ir vaikams; dėl vyrų 
darome ir "Overcoats” 
tus. Visas drapanas 
ant orderio užsakymo, 
vra gvarantuojamas. 
i;„„__ : '
-lės drapanas kreipkitės ypa- 
tiškai arba laišku j mumis, o 
musų ingaliocinis pribus su vi
som informacijom ir viską iš
aiškins. kas tik bus reikalinga 
jums žinoti.
Toliaus, mums yra reikalingi 
kriaučių, kurie gerai moka vi
są savo amatą, ypač kirpimą, 
nes musų bendrovė eina prie 
atidarymo verauzės (Ware- 
houset ir uždėjimo savo krau
tuvių.
Mums yra reikalingi agentai 
■visose lietuviškose kolonijose 
pardavinėti musų išdirbystės 
ta vora. Uždarbis yra geras. 
Su visais reikalais kreipkitės 
musų bendrovės vardu:

Progress Ciothing 
Mfg. Corporation

343 Broadway, 
South Boston. Mass.

ir siu- 
darome 
Darbas

Norėdami įgyti musų išdirbys-

Tel.: Richmond 2957-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 dieną. 
Nuo 7 iki 8 vakarą.

I H A NOVE R 8 T. 
BOSTON. MASS.

••5^

* ir Pirm?

f\ Kortu
Lietuvių
Kalboje

—
su Pa-

veikslais1
-

Dabar k« tik išėjo iš po opaodoe 

Nauja Lietuviška 

BIBLIJA 
SATYROJE

miera Bibujon 5%x8 coliai*, turi 382 
puslapius ir 379 pa veiksle! rus. laibai 
įdomi ir naudinga kiekvienai v pa ta i. 
Žmogus skaitydamas šią Biblija ir te
mpdamas j paveikslėlius, (kurie per- 
•tato kas buvo pirm sutvėrimo svieto 
ir ilu užgimimui Kristaus), užmiri vi
sus savo vargus ir džiaugsis jogiai to
kia knisa įgijo, jam brs trumpi žie
mos vakarai.

KAINA TIK M 1.00
Norinti gaut šia Bibliją, pinigus

siuskit Ezpreso ar Pačto Money Orde
riu, arba registruotame laiške adresus 

B "KELEIVIS” '
255 Broad**y,
Boston, Mas*.


