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$49,000,000 ŠELPIMO PI- transuuon fiicd »ith the post- NORI SULAIKYT ATEI- XT</^1T GlTVIfiT’ 4 I VMITIT n*as^er Boston, Mass., on January ------------- -------------- -  —N1GŲ SUKlSlA LENKUI 12, .921, as reąuired by the Act of
ARMIJAI OcLobtr 6-1917

Suvienytų Valstijų kong- RnltariVaj nfiSllsitaiko 
resas yra paskyręs $150,- BCiadlldUU
000,000 nukentėjusiems nuo 
karės Europos žmonėms . 
šelpti. Tie pinigai turėjo but . 
dalyjami lygiai tarp visų Rusijos bolševikų vadai 
tautų, ir ‘tiktai civiliems nesusitaiko dėl projektuoja- 
žmonėms, ne armijoms. Bet ^6 ofensyvo -ant Vakarų 

niAcu n pucvciz.- štai Missouri valstijos sena- franto. Iš pradžios buvę ple- 
uu» gvia* kvalifikuoti tele- torius Reed pereitą sąvaitę nuojama ant..syk įpulti 
grafo-telefono tinklų tiesi- iškėlė Senate aikštėn, kad Liviją, Galiciją ir Rumu-

- " “ " $40,000,000 iš tų pinigų buvo niJU- kuri yra Užgrobus Be-
išleista palaikymui karės sarabijos guberniją. Tečiau 
lauke lenkų armijos. Vadi- kai kurie bolševi’<ai pradėjo 
naši, tie pinigai, kuriuos se- tam priešintis, ypač užpuo- 
natas paskyrė žmonių skur- kmui ant Latvijos, nurody- 
do sumažinimui, buvo eik- darni, jog pradėjus su Latvi- 
vojami tolimesniam žmonių ia kare, Rusija negalėtų 
skerdimui ir skurdo didini- naudotis jos uostais, kurie 
mui. Washingtone dėlto ki- dabar labai reikalingi, kuo
lo didelis triukšmas.

ČESNULIS VILEIŠIO
VIETON?

^etJ.>?I>Slation fi,e? with tbe post-mastei- a£ Boston, Mass., on January 
1921, as reųuired l»y tne Act of October 6, 1917.

Lietuvoje yra daug darbo

DAUGIAUSIA REIK A- 
LINGĮ MECHANIKAI.

karės klausi a

True translation filed with the post-maste r at Boston, Mass on ’ 
12, 1921, as reųuired by the Act of October 6. 1917

pat darbams. Jiems alga 
nuo 900 iki 1,100 auksinų.

Alga—nuo 700 iki 1300 auk-’ , 4) Mekanikai ir prieveiz.- 
sinų (apie Sll—$26) Į mė- .^sjgerai L ------

I'esj’ rne jr ųžlaikvme. Jiems gali
Daugelis Amerikos lietu- Į but mokama nuo 800 iki 

vių buvo atsikreipę prie ma-įi 300 auks. mėn.
nęs, prašydami - - .... --
jiems žinių. ;
gaus atatinkamo darbo ir 
užsiėmimo, sugrįžę iš Ame
rikos Lietuvon. Kai-kurie 
yra net prašę nurodyti, ko
kią vietą gali užimti ir ko
kią algą gauti. Šiuo klausi
mu man teko keletas kartų 
rašyti ir prašyti, idant Įvai
rios valdžios Įstaigos suteik
tų žinių, kokių joms darbi
ninkų reikia ir kokia gali 
but tokiems darbininkams 
alga, ir buvo pasiūlyta joms 
keletas specialistų —- inži
nierių, dalrtarų ir tt.

Ant šio paklausimo gauta 
yra iš Užsienio Reikalų Mi
nisterijos atsakymas, da
tuotas lapkričio 25, 1920 m., 
N-4927, kuriame praneša- 
ma, jog Lietuvos 
yra nusistačiusi nedaryti 
kokių nors formalių pakvie
timų atskiriems asmenims.” 
"Nors čia darbo," sakoma 
pranešime, ”,

t suteikti, Taip pat reikalinga pašto- 
ar tikrai Jie įtelegrafo valdininkai gerai

žinantįs pašto operacijas ir 
darbą ant aparatų "Morze" 
ir "Houghes” (Juzo). Jiems 
gali būti skiriama algos nuo 
700 iki 1,300 a ūks. mėn.

Savyvaldybių, Darbo ir 
Socialės Apsaugos Departa
mentui yra reikalinga 26 
apskrities technikai ir 6 in
žinieriai, iš kurių pusė vie
tų galėtų užimti grįžtantie
ji iš Amerikos lietuviai; mė
nesinis atlyginimas —1,400 
—1,500 auksinų. Taipogi 
reikalingas ir medicinos 
personalas.

žemės Ūkio Departamen
tui, yra reikalingi agrono
mai, pabaigę vidurines iri’HnCSH“ raUaiOT V XV* L*5* XX* Vp XX

valdžia ^ugštėsnesrinoky^dae: • Afga 
___ T -_______• _____ jr ZV/\/h *1 • -f nAAmėnesiui nuo 900 iki 1,200 
auksinų.

Tokios tat žinios delei už
darbio kvalifikuotiems dar-

x------------ t yra begalė ir. bininkams. Jeigu atsirastų
kiekvienas norintis darbą j norinčiu __ 1 r__ 22__
dirbti ir tinkantis dirbti jį . vietas, ‘ Lietuvos Atstovybė 
Čionykštėmis sąlygomis, vi- suteiks reikalaujamų infor- 
sados darbą gali gauti, te-. macijų.

' " J. Vileišis
Lietuvos Atst. Amerikoj.

apimti panašias

met ruošiamasi prie preky
bos su Anglija. Kas dėl už
puolimo ant Galicijos ir Ru
munijos, tai beveik visi su- 

Vienas amerikietis, kuris tinką, kad čia užpuolimas 
nesenai parvažiavo Lietu- galėtų atnešti daug naudos.
von, praneša "Keleivio” re
dakcijai, kad Lietuvos kle
rikalai landžioja po ministe
rija ir daro pastangų idant

VYSTŲ 2 METAM.
Amerikos Darbo Federa

cijos sekretorius F. Morri- 
son padavė senato komisijai 
ateivystės reikalams prašy
mą, kad Amerikos durįs bu
tų uždarytos ateiviams 
dviem metam.

Mes esam priešingi atida
rymui Amerikos durų pi
giems Europos darbinin
kams, jis sako, kuomet A- 
merikoje tūkstančiai žmo-' 
nių neturi darbo. Jisai sako, 
kad šiomis dienomis Darbo 
Federacijos viršininkai su
rinko 141 mieste žinias ir 
parodė, kad tuose miestuose 
esą 1,819,227 bedarbių. New _
Yorke be darbo esą 300,000! Apie 50,000 mainerių abejo- 
flarbininkų, Detroite 150,- se šitose valstijos palaiko- 
000, Philadelphijoj 235,000, i ma unijos aukomis. 
Baltimorėj 20,000, Chicagoji ---------------
200,000, Clevelande 118,000, i PO SCRANTONO MIES- 
St. Louise 40,000, Bostone! TU SIAUČIA GAISRAS. 
50,000, Milwaukee 40.000, i ~___ _
San Franciscoj 1-3,000, Pitt-1 gyvena daug
sburge 20,000, Seattle 9,000. ■ skaitytojų,

; Justicijos departamento ga

81,000,000 STREIKUOJAN- NAŠLĖ REIKALAUJA 
TIEMS MAINERIAMS. $100,000 Už VYRO MIRTI-
Amerikos ’ angliakasių 

unija, kuri turi 553,000 na
rių, uždėjo visiems po $1.00 

i mokesčių, kurie bus moka- 
I mi per du mėnesiu, po $1.00 
Į mėnesį, kad parėmus strei- 

i kuojančius kasyklų darbi- UMJĮJVd LO-llLVUVV 
j ninkus Alabamoj ir išmestus Palmerį, prieš vietos slapto- 
iiš darbo West Virginijoj, sios policijos viršininką

l
Keli slaptosios policijos 

agentai taipgi skundžiami.
Į vyriausi New Yorko ap

skričio teismą tapo įnešta 
ant $100,000 byla prieš Jus
ticijos Departamento galvą

KRASINAS VEŽA SU
TARTI MASKVON.

Bolševikų atstovas Kra-
p. Vileišio vieton V/ashing- sinas, kuris vedė Anglijos 
tone Įstačius savo gizą čes- deiybas dėl užmezgimo tarp 
nuli, kuris būdamas Ameri- Rusijos ir Anglijos preky- 
koje skųsdavo valdžiai lie-įbos santikių, šį panedėlį iš
turiu laikraščius ir veikė- važiavo iš Londono ir nusi- 
jus.. vežė padarytą įsu Anglijos
’f^’|traldžia šiltai 

kuri Maskvos valdžia turės
. ^KUS. įužgirti, arba atmesti. Kiek 

Latvių užsienių ministe- tas projektas paliečia pre- 
ris Londone pasakė, kad kybos klausimą, tai nesą 

abejonės, kad sovietų val
džia ji užgirs. bet politinės GOMPERSAS IŠVAŽIA- 
sąlygos, kurios sudarą to. 
projekto dalį, veikiausia bu-' 
šią atmestos.

SUGAVO KUNIGĄ SU 
MERGA.

čiaus tiesioginių pakvieti- į 
mų valdžia daryti negali to
dėl, kad toks pakvietimas ! 
gali būti paskaitytas, o rei- _ ■ < • .
kalui esant; ir naudojamas, LenkO-L'.etUVin derVbOS 
kaipo uzkontraktavimas f

-- ------------ — — -t a Vapertrauktos.valdžios vardu. įvykus ko-į 
kiems nors nesusiprati-' 
mams arba nepatikus atvy
kusiam Lietuvon asmeniui, 
valdžia gali but verčiama 
atsakyti už pakvietimą, kai- J 
po už kontraktą... Gali atsi- ', . - .. . . _ , ,
rasti ir kitu nesusipratimų, ^ko, kad
rugojimų.

"Todėl bendro pareiški
mo, kad Lietuvoje trūksta 
atatinkamų darbuotojų ir 
kad sugrįžimas didžiausio 
skaitliaus sveikų valstybi
nių gaivalų yra pageidauja
mas, privalėtų užtekti.”

Be to. kartu suteikiama 
žinių da ir iš sekančių val
džios Įstaigų, kurioms rei
kalingi specialistai. Taip su
sisiekimo ministerijos vice- 
ministeris S. Grinkevičius 
rašo, kad iš esamųjų*Ameri
koje lietuvių specialistų su
sisiekimo ministerijai butų 
pageidaujami tokie žmonės:

D Inžinieriai diplomuoti, 
išėję augštaji mokslą dar
bams: statymo namų, tiltų, 
plentų ir vandens kelių sri
tyse, taipgi blakavimo ir 
elektros signalizacijos. Jiem 
gali but skiriama alga nuo 
1,200 auks. iki 1,800 auks. 
mėnesiui.

2) Teknikai su užbaigtu 
viduriniu mokslu tokiems 
pat darbams. Alga iki 1,100 
auksinų.

3) Braižyklos užveizdėto-________
jai ir braižytojai tokiems žins Lietuvai.

VARŠUVA ATSISAKĖ IŠ
SKIRTI VILNIŲ Iš PLE

BISCITO.

pavasarį bolševikai gali su- 
I grąžinti Vilnių Lietuvai.

Iš Varšuvos pranešama, 
kad v lenkų-lietuvių taikos 
derybos tenai tapo pertrauk 
los ir lietuvių delegatai iš
važiavo iš Varšuvos Kau
nan pasitarti su savo val
džia.

Lietuviai reikalavo, kad 
Vilnius ir jos apskritys butų 
iš plebiscito išskirti, nes 
tą kraštą dabar turi užėmus 
lenkų kariumenė ir todėl 
teisingo balsavimo negali 
būt. Tečiaus lenkai ant šito 
reikalavimo nesutiko.

Tautų Lyga tuo tarpu 
rengiasi prie plebiscito Vil
niuje ir Varšuva tikisi, kad 
Vilnius jai teks.

Vilniuje paliokai jau su
šaukė savo seimą, tik neži
no, ką jis turi veikti. Vieni 
nori, kad seimas tvarkytų 
tiktai plebiscitą, o kiti nori, 
kad jis ir Įstatymus leistų.

Londone pasakė, kad 
Latvija visai nesitiki bolše
vikų užpuolimo. Ką dabar 
bolševikai koncentruoja di
deles spėkas ties Lenkijos 
siena ir Latvijos pašonėj, 
tai e są tik tam, kad pada
rius tam tikros įtekmės į 
taikos derybas, kurias da-____ _____  ____ ______
bar bolševikai veda su ton-'tams, kad jis tikisi sugrįžti 
kais Rygoje. Londonan už kokių trijų-

keturių sąvaičių užbaigti 
įsutartį, arba uždaryti so
vietų valdžios ofisą.

Flynną ir prieš tris slapto
sios policijos agentus. Jie 
skundžiami už baisią And
riaus Salsedo mirtį.

Bylą užvedė likusi Salse
do našlė su vaikais.

Salsedo bu o spaustuvės 
darbininkas ir dirbo vienoj 
Brooklyno spaustuvių. Jis 
buvo areštuotas pereitą pa
vasari, kovo mėnesy kuo
met ponas Pahreris darė 
medžioklę ant "raudonųjų.” 
Kartu su Salsedo buvo su
imtas ir jo draugas Roberto 
Elio. justicijos departa
mentas paėmė juodu Į savo 
rankas ir norėjo išgauti ko
kiu nors žinių apie tuos la-

Po Scrantono miestu, kur 
‘ j "Keleivio” 

siaučia baisus 
gaisras anglių kasyklose. 
Gaisras pastebėta pereitos 

Į sąvaitės panedėlį, kuomet iš 
i oro 

šaftos išsiveržė baisus debe
sis juodų dūmų. Scrantono 
policija ir užnagesių depar
tamentas sako, kad ugnis 
apima apie 50 akrų požemio. 
Degančios kasyklos priklau- 

ir Westem geležinkelių 
kompanijai. Miesto gyven
tojams tečiaus jokio pavo
jaus nuo to gaisro nesą, nes 
per žemę ugnis negali pra
simušti, tik jeigu žemė kur 
butų trukus, tai nuodingi 
gazai galėtų užkenkti.

$9,000.000 BLAIVYBĖS 
PALAIKYMUI.

Blaivybės palaikymo vir
šininkai Washingtone aps
kaito, kad šiais metais jų iš
laidos sieks $9,000,000. Mat 
reikia užlaikyti daug agen
tų, kurie gaudo degtinda
rius, visiems reikia mokėti 
algas, kelionės lėšas ir tt. 
Blaivybės komisionierius 
Myers sako, kad labai sun
ku esą gauti ištikimų agen
tu; daugelį jų degtindariai 
paperka. Kad papirkimams 
jie taip lengvai nepasiduotų, 
jis pataria mokėti jiems di
desnę algą.

AR MEDALI JAM DUOT, 
AR PAKART?

Laikraščiai anądien pa
skelbė, kad tūlas Reuben 
Bland, kuris gyvena Rober- 
sonvillėj, N. C., turi 34 vai
kus. Po to paskelbimo Bland 
gavo daug laiškų. Vienas 
žmogus iš Ohio valstijos 
jam rašo:

"Aš perskaičiau tavo isto
riją savo pačiai ir pridūriau, 
kad tokiam žmogui reikėtų 
duoti medalį. Mano pati ant 
to atsakė, kad tokį žmogų 
reikėtų pakarti."

Patersone, N. J., tapo iš- Continental kasyklos
• j____ ____ _ A 1 2 « I ~ . _______ _leistas varantas areštuoti 

dvasiškąjį tėvelį C. DenselĮ 
už suviliojimą merginos 
vardu Trina Hannenburg. 
Ji prigulėjo prie jo bažny- 

iaryią vsu anglijus čios choro ir buvo gera gies- 
sutarn^ pTojeKTą,TmmnKe. TvUnTgesra išvažia

vo su ja Į Buffalo ir tenai 
gyveno. Dabar jo mergina jį 
skundžia ir- valdžia ima 
nagan.

VO MEKSIKON.
Gompersas ir 14 kitų Dar

bo Federacijos viršininkų 
Išvažiuodamas iš Londo- išvažiavo Meksikon, kur šį 

no Krasinas pasakė Asso- panedėlį atsidarė visos A- 
įciated Press koresponden- *’ ,1 T •• 1 M • • menkos Darbe federacijos 

kongresas, kur bus atsto
vaujamos Suvienytų Valsti
jų,. Meksikos ir Pietų Ame
rikos darbininkų organiza
cijos.

i
i

SOVIETAI PALAIKO LE
NINO PUS?.

Šiomis dienomis Maskvo-Į__________ j
je susirinko visos Rusijos JANINA S AGITUOJA Už NORI UŽDĖTI VISIEMS* - • po MOKESČIų

i Washingtono valdžia sa-į Suvienytų Valstijų finan- 
kosi gavusi nuo savo žmo- mmistens Houston pata-

sovietų kongresas, kur tarp TARPTAUTINI STREIKĄ 
kitko buvo pakeltas klausi
mas apie koncesijas kitų ša- , 
sU>iakužt2liStadS' kOT^iiu "7 >Š Maskvos 'žinių/kad A Kongresui uždėti visiem 
JvžSJt ’: S S? sovietų valdžia nutarusi gyventojam, sukakusiems
užsienio, kapitalistams rei- a^tuo^ kaįmynėse 21 metus, po. $5.00 federalės
kia Rusijoj duoti, ir didžiu- aeįtacua streiką, valdžios taksų. Tuo budu ri
mą atstovų su tuo sutiko. Tuį tikslą ji išleidusi ir at- si turėtų mokėti lygias tak- 
dė^d^a^ J

išk0 

mašinų j 
Rusitos darbininkų su ga- ... ., . .
minimo budais. ™otl

LENKAI ATIDARĖ AMU- už 
NICIJOS FABRIKĄ.

Netoli Varšuvos 1 
valdžia atidarė anądien pir- i , . - » . - ,.,
mutinę savo amunicijos fa- V1SP frantu vesti ko-
bnką, kur tuo tarpu priim
ta 2,500 darbininkų.

Vądinasi, Lenkija rengia
si kariauti.

UKRAINA PASIRAŠĖ
SUTARTI SU RUSIJA, voliuciją.
Tarpe Ukrainos ir sovie

tų respublikų šiomis dieno-

'kapoto ^Tos »- kadaK « Pf 
ir nesupažindins “le, neramu- Tadel ats!‘ 
»rhinmV„ ™ ra. Šaukimas pataria: ”Organl-

ATSIDARO VILNŲ AU- 
DINYčIOS.

6uvu vi&aui pastJiujje »urei-i American Woolen kompa- 
kus ir padidinti agitaciją nija paskelbė, kad nuo atei- 
,’Į atnaujinimą prekybos nančio panedėlio ji numuša 
santikiu su Rusija. Tas bu- visiems savo darbininkamsK.’V» J- Vv» '-- --------— — . „ ---------------- ------

lenkų t*113* reikia padaryti, kad 22 ir pusę nuošimčių algos ir 
n nfr_ galėtume atsilaikyti prieš atidaro visas savo dirbtu-

“ - — — ■« • • v _

va su tarptautine buržuazi
ja.”

įderinąs sako, kad užsie
nio kapitalistai siunčia labai 
daug šnipų Rusijon ir nori 
sukurstyti tenai kontr- re-

LENINAS SUNKIAI 
SERGA.

ves, kurių iki šiol didesnė 
dalis buvo uždaryta. Šita 
kompanija turi iš viso apie 
30 dirbtuvių ir samdo kelias 
dešimts tūkstančių darbi
ninkų.

BEDARBIS NORĖJO NU
ŽUDYT SAVO ŠEIMYNĄ- 

! Negaudamas darbo ir ne
turėdamas iš ko gyventi, iSocialistų laikraštis "Ra-mis buvo pasirašyta Mask- ‘t

botnik” tuo tarpu pranašau-voje taikos sutartis. Sulyg Žydų žinių biuras Nęw darbinmkas James L.^Grii-, 
ja, kad pavasarį Lietuva tos sutarties, abidvi respub- V orke gavo is Bėrimo ^nių, fm Sprm|fielde iiždave sa , 
gausianti Vilnių nuo bolše-jlikos turės bendrą komisą- kad Leninas apsirgo Mask- 
vikų kaipo dovana. Tas reiš- rą karės reikalams, bendrą voje. Liga esanti labai sun
kia, kad bolševikai lenkus iš užsienio ministeriją, bendrą ki ir iš Vokietijos isvązia: 
tenai išvvs ir Vilnių sugrą- finansų, prekybos, darbo ir vę keli daktarai specialistai

T. .— • ‘ susisiek imu ministerijas. gelbėti jo gyvasty

i^člŽ^W I*hus; ktrrhf buk 4af burę- -_ _ __ _ •_—a____ ____________• Th_ i__________ _________ —

ReikalingasLinotypistas
"Keleivio” Spaustuvėje

Geram zeceriui gera mokes
tis. Gali užimt vietą tuojaus

Taipgi gali atsišaukti no
rintis mokintis, bet turi būt 
nors vidutiniškai apsipaži-

i primėtyta apie Palmerio na- 
; mus Washingjtone, kuomet 
tenai sprogo bomba. Bet ge
gužės mėnesyje Salsedo iš
šoko per langą iš slaptosios 
policijos skyriaus nuo 14-tų 
lubų ir užsimušė. Po Salse
do mirties, jo draugas Alia 
buvo deportuotas.

Salsedo žmona paliko su 
dviem vaikais, vienas 8. ant
ras 2 metų. Ji iki šiol da ne- 
nasakė, kas atsitiko sn to 
tėvu.

Ji kaltina valdžios plen
tus trumpai ir stočiai -T? 
užreiškia, kad kaltto’’**i'»« 
nėr ištisą laika. 
nuo 1 kovo iki 3 
1920 metu, kankton 
ra kūniškai: kad 
dingai ii areštavo ir 
savo naguose ba tov;- 
mo; mušė.ii Slinkit’ : 
giais ir pridarė ant :o ’ 
skandžiu žaizdų, ir knd ?•- 
tą inkviziciją jie tolvdžto 
kartojo: jie grąsino tom 
mirtimi; jie ketino ii teisti 
ir pasmerkti už prasižengi
mą, kurio jis niekados nebu
vo papildęs; tai jie vėl žadė
jo jį paliuosuoti ir paskui 
vėl savo prižadus laužė; jie 
Įtikino, kad jie turi galios 
kankinti ji kaip tik jie nori. 
Jie privedė Salsedo prie to, 
kad jis neteko proto lygsva
ros, neteko valios ir nebeži
nodamas ką daryti, 3 gegu
žės iššoko per langą nuo 14- 
tų lubų iš savo nelaisvės 
kambario, kuris yra vadina
mojo Justicijos. Departa
mento žinioje, ir nukritęs 
žemėn užsimušė."

Evening R>cord, 
Jan. 5.

vo žmonai ir 3 metų sunui --------------- -r—r 
nuodų, norėdamas juos nu- nęs su lietuvių kalbos gra- 
žudyti. Paskui jis sakosi ke-, matika. Nemokantys lietu- 
tino ir pats nusižudyti. Poli-'vių kalbos, neatsišaukite, 
cija jį areštavo. "Keleivio” Admin.

NUMUŠĖ 25 NUOš. ALGŲ
Whittal komp .nija, kuri 

turi fabrikų Su. Vrorceste- 
ryje, Palmeryje ir Dedhane, 
paskelbė pereitų sąvaitę, 
kad nuo 17 sausi*' ji numu
ša visiems savu darbinin
kams 25 nuošimčius algos, 
tai yra lygiai ketvirtą dalį.
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APŽVALGA D
APGAUDINĖJA SAVUO

SIUS.
"Naujienos" pastebi, kaip 

komunistų "Laisvė" apgau
dinėja savo pasekėjus, pa
sakodama j’iems, buk ir Lie
tuvos darbininkai esą nusi
statę lygiai taip, kaip ji; jie 
irgi esą priešingi Lietuvos 
gynimui nuo lenkų, ir tokių 
darbininkų Lietuvoje esą la
bai daug, net 50,000! Girdi: 

"Lietuvos profesinės sąjun
gos, turinčios apie 50,000 na
riu, 'tėvynės’ gynimo klausimu 
užima tokią jau poziciją, kaip 
ir mes."
Taip pasakoja "Laisvė” 

savo šalininkams apie Lie
tuvos profesines sąjungas.

Tuo tarpu tų sąjungų 
Centralinio Biuro leidžia- 
ažiamas organas "Darbi
ninkų žodis’’ N r. 4 sako, 
kad profesinių sąjungų Lie
tuvoje kaip ir nėra. Štai to 
laikraščio žodžiai:

"Reikia garsiai pasakyti tie
są: profesiniu sąjungą dauge
lyje vietų kaip ir nėra. Jeigu 
vienoje vietoje užsilaikė sekre
torius. kitoje dar visa valdyba. 
tai tas nereiškia, kad gyvuoja 
ten profesinė sąjunga. Ne val
dybos reikalingos, neturinčios 
ant ko pasiremti, bet galingas 
susivienijimas profesiniai su
organizuotų darbininkų, api
mančių visą Lietuvą ir tikrai 
vadovaujantis darbininku kla
sės judėjimu."
Keikunėliai iš "Laisvės" 

abazo visuomet socialdemo
kratus vadina "generolais 
be armijos," tuo tarpu gi 
"Darbininkų žodis" parodo, 
kad tokiais "generolais be 
armijos" (viršininkais be 
narių) tenai yra kaip tik tie 
žmonės, kuriuos "Laisvė" 
skaito savo vienminčiais.

Taigi, jeigu jie ir butų 
priešingi Lietuvos gynimui, 
tai tas visai nedaug reikštų, 
nes jų visai nedaug. Bet 
"Laisvė" meluoja savo skai
tytojams, buk jie esą taip 
nusistatė tuo klausimu, 
kaip ir ji. Visai netaip. Jie 
sutinka ginti Lietuvą nuo 
lenkų, tik reikalauja užtai 
palengvinimų darbinin
kams. Tuo tarpu "Laisvė” 
šaukia, kad Lietuvos visai 
nereikia nuo Želigovskio 
plėšikų ginti!

Perilgi straipsniai musų 
žmonėms sunku skaityti.

"Banga" eis neperiodi
niai, todėl prenumerata ne 
metams, bet 12-kai nume
rių, kurie gali išeiti ilgesnio 
ar trumpesnio laiko tarpe.

Kaina 12-kai numerių $1. 
Adresas: C. A, Herman, 644 
West 264 st., Nę.v York.

Linkime naujam laikraš
čiui kuogeriausios kloties.

KALTINA LIETUVOS 
BURŽUAZIJĄ.

Kauniškis "Darbininkų 
žodis" 12 gruodžio numery
je, su kariško cenzoriaus 
leidimu, kaltina dabartinę 
Lietuvos krikščionių demo
kratų valdžią, kad ji daran-i 
ti su franzuzų ir lenkų juo
dašimčiais suokalbi užpulti 
Rusiją. Tuo tikslu ir paliau
bos su želigovskiu buvusios 
pasirašrios.

Anot '"Darbininkų 
džio", valdžios 
"Lietuva” jau 
kad Tautų Lyga išrišusi la
bai opų klausimą tarp lenkų 
ir lietuvių, ir esą jau vilties, 
kad Lietuva busianti pripa
žinta "de jure.” Todėl "Dar
bininkų žodis" sako:

"Vėl nušvito 'nepriklauso
mybės' keliai. Tik žinoma, už 
dyką nieks nieko neduoda. Tai
gi ir čia Antantos Įgaliotinis p. 
Chardigny prasitarė (neatsar
giai. anot 'Lietuvos'), kad gal 
Lietuvai prisieis kartu su len
kais kariaut prieš bolševikus. 
Susiraukė Lietuvos patriotų 
kaktos. Pavojinga ir rizikas di
delis. Bet kad lieps, reikės eit.

" 'Lietuva' 267 Nr. primena 
Azerbeidžaną, Armėniją. Gru
ziją, kokią tai išsvajotą ('Lie
tuvos') naują bolševikų avan
tiūrą prieš Želigovski, bolševi
kų agitaciją pačioj Lietuvoj,

Tie "kramolos malšinto* 
jai” vis da negali užmiršti 
savo globėjo. Jeigu jų "krik
ščionių demokratų" parti
ja daugiau da Įsivyrautų, 
tai tų kruvinų budelį jie ap
skelbtų Lietuvos šventuoju.

I

žo- 
organas 

džiaugiasi.

KOMUNISTŲ BANKRU- 
TAS.

Mūsiškiai "kairiaspar- 
niai" jau taip "nuprogresa- 
vo,” kad jie nebeturi iš ko 
išrinkti nei LDLD. viršinin
kų. Štai, 1-moji tos draugi
jos kuopa savo proteste, ku
ris tilpo "Laisvėje," sako:

“'...pasirodo, kad i šitas dvi 
Įstaigas, tai yra i Pirmininko 
ir Sekretoriaus vietas, nesiran
da nei vieno tinkamo kandida
to, tinkančio užimt tas Įstai
gas, kurie galėtų pasekmingai 
vesti visus reikalus.”
Jeigu ir yra vienas-kitas 

sumanesnis žmogus komu
nistų tarpe, tai "lyderiai" 
tokius boikotuoja ir net iš 
,nominacijos blankų jų vai
kius ištrynė. Todėl minėta 
kuopa protestuodama sako: 

"...mes visai nesutinkame su 
’ Centro Valdybos tokiu pasiel

gimu ir atmetame dabartinius 
pastatytus kanaidatus i viršuj 

1 minėtas Įstaigas. Griežtai rei- 
! kalaujame. kad Centro Vakiy- 
! ba kuogreičiausiai paskelbt .1 
. naujas nominacijas arba nau- 
! jus rinkimus į Pirmininko ir

Sekretoriaus vietas.”
Taigi didesnio bankruto 

J jau nereikia. Ir "Laisvė” da 
| pasakoja, kad jų LDLD. pui- 
ikiai sekasi!

Reikia pasakyti, jog ir ta 
j jų LDLD. nėra tikroji LD- 
ILD. Tai yra tik būrys "kai
lipasparnių," kurie išsižadė
jo Lietuvių Darbininkų Li
teratūros Draugijos konsti
tucijos ir persikėlė Į komu
nistų abazą. Jie pasivadino 
"LDLD.” vardu, bet jie ne
turi tos draugijos čarterio 
ir neturi teisės jos vardo nc-

vienu žodžiu išveda, kad Lietu- i Šiotl.
pavojus iš LDLD. čarteris ir iždas 

ir baigia: ’Metas pasiliko senoj organizaeijoj, 
kuri eina su socialistais. Ši
ta organizacija yra tikroji 
LDLD. Dabar ji dalija savo 
nariams knygas "Kokius 
Dievus žmonės Garbino Se
novėje." Ji auga ir bujoja, 
kuomet komunistiškoji 
"LDLD." jau nebeturi iš ko 
ir valdybos išrinkti.

jimui. Tuomet CromweU*io! 
idėja atgija ir : 
pariiamentą valdo Angliją, o 
karalius tenai laikomas tiktai 
pajuokai.”
Išvedimas iš to toks, kad 

prievarta negalima išnai
kinti jokios idėjos. Ponas 
Brisbane mano, kad geriau- 
sis kovos būdas su komunis
tais, tai nepersekioti juos, 
bet duoti jiems pilną laisvę 
ir pavesti jiems apribotą ša
lies plotą savo teorijoms iš
bandyti. Jeigu jų teorijos 
praktikoj pasirodytų geres
nės, negu kitų, tai tuomet 
nebūtų reikalo toms teori
joms ir priešintis; o jeigu 
jos pasirodytų niekam neti
kusiomis, tai tuomet komu- 
munistai ir nenaikinami iš
nyktų.

iromrano V J I L J L—O 
šiandien per nOUCl U6u8fv6»

Skaitytojų Pastabos.
"Darbininkas" smerkia 

Lietuvos misiją. "Laisvė" 
jam pritaria: "Darbinin
kas” liepia neaukaut Lietu
vos šauliams, "Laisvė" — 
taipgi; "Darbininkas" šmei
žia Lietuvos socialdemokra
tus. "Laisvė" — taip pat; 
"Darbininkas" fanatizuoja 
tamsius žmones su pagelba 
tikėjimo, "Laisvė" —su pa- 
gelba komunizmo; "Darbi
ninko" sufanatizuoti pase
kėjai stengiasi išardyti jiem 
nepatinkamus susirinkimus 
bei prakalbas. "Laisvės” pa
sekėjai daro tą pati; "Dar
bininkas" yra organu kraš- 
tutiniujų dešiniųjų, "Laisvė’ 
—kraštutinių kairiųjų, Ma-j 
tot, kaip kraštutinybės kar-i 
tais susisiekia. Ex-komas.

Lietuva ir Amerikos 
Lietuviai.

IŠKEIKĖ VYDŪNO 
RAŠTUS.

Pereitam "Keleivio" nu
meryje rašėm, kad Romos 
jxjpas iškeikė amerikiečių 
organizaciją Y. M. C. A. Da
bar gi laikraščiai praneša, 
kad tas pats keikūnas iškei
kęs ir Prūsų lietuvių rašyto
jo Vydūno raštus. Šitą iš- 
keikimą išspausdino Lietu
vos kunigų organas "Gany
tojas" NN. 8 ir 9. Užreiškęs, 
kad neprasikalto "šventas 
tėvas" prieš žmoniją iškeik
damas teozofiją. "Ganyto
jas" sako:

"Dėlto nevalia tikinčiam ka
talikui skaityti teosofijos Vy
dūno veikalus, kaip antai: 
žmonijos kelias, Mirtis, šalti
nis ir kiti, štai teosofijos pa
smerkimo dekretas.”
Ir toliaus seka lotinų kal

ba iškeikimas.
Šitam keikimui reikėtų 

prisirašyti prie komunistų, 
tai bent butų lygi kompani
ja. Jis nori keikimu išnai
kinti bedievius, o šitie kei
kimu nori socialistus išnai
kinti. ________

Išėjo "BANGA."
Lietuvių Socialistų Są

jungos organas "Banga" 
jau išėjo. "Keleivio" redak
cija da nėra ji gavus, bet te
ko matyti ji pas vieną drau
gą, kuris parvažiavo iš 
Brooklvno ir parsivežė ji su 
savim. Ant pažiūrėjimo, 
laikraštis išrodo neblogai. < 
Turinys irgi neprastas, tik- ' 
tai turėtų būt margesnis. IJ

vai gresia naujas 
bolševikų.
ginklus galąsti’ (musų pa
braukta) .

■’Kaip toliau dalykai apsi
vers, sunku spręsti. Bet jau su 
želigovskiu taika. Kauno Lie
tuva išsižadėjo Vilniaus Lietu
vos. Ir ką už tai gaus? Pagal
vokite dėlto Lietuvos darbo 
žmonės
Tai yra stačiai skandalas, 

ir jeigu kariškas cenzorius 
leidžia laikraščiui tokių ap
kaltinimų valdžiai daryli, 
tai turbut yra jiems kokio 
pamato.

Lietuvos valdžia tikrai 
demokratiška. Tik pasižiū
rėkit, kaip ji pasigailėjo 
biednuomenės. Kas neturi 
kapitalo nusipirkimui gyvo 
ir negyvo inventoriaus, tam 
nei žemės neduoda. Vadina
si, Lietuvos valdžia nenori, 
kad jos pilietis kastuvu ar
tų ir grėbliu akėtų.

ne

NORI SENATO.
Lietuvos atžagareiviai 

pradeda agituoti už senatą, 
arba augštesniuosius par- 
liamento rumus, kokius da
bar lenkų ponija Įsitaisė.

Lietuvos senatas turėtų 
susidėti iš Lietuvos ponų, i 
Jis turėtų sėdėti augščiau ' 
parliamento ir daboti, kadį 
parliamentas neišleistų kar-1 
tais nepatinkamo ponams, 
Įstatymo. Jeigu, pavyzdžiui,! 
narliamentas išleidžia Įsta-, 
tymą konfiskuoti visas po
nų žemes, tai tas Įstatymas! 
da negali ineiti galėn, jeigu 
sonatas jam nepritars. Se-j 
natas gali grąžinti Įstatymą j 
parliamentui atgal.

Ypač tokio senato nori nu- i 
sibankrutijusi Yčo-Volde-' 
maro-Smetonos kompanija, i 
kuri neturi žmonėse jokio Ją. 
pasitikėjimo ir negalėjo: 
pravesti nei vieno savo at
stovo Į Steigiamąjį Seimą.

MELDŽIASI Už CARĄ
Ar žinot, kas dabar mel

džiasi už caro Mikės dūšią?
Lietuvos kunigai!
Jų organas "Laisvė" Nr.! 

230 praneša, kad jų valdo-1 
ma "švyturio" bendrovė da-' 
l>ar išleidusi maldaknygę 
vardu "Griaudi Ašarėlė,” 
kur tarp kitokių dalykų 
esanti ir malda už buvusi 
"Dievo tarną Mikalojų cie
sorių.”

IDĖJOS NEDEPORTUOS.
Amerikos valdžia laikosi 

nabašninkės caro valdžios 
j taktikos linkui politinių sa- 
I vo priešų. Caro valdžia 
į Įremdavo revoliucionierius 
Sibiran, o Amerikos valdžia 

i deportuoja komunistus Ru
sijon.

Šitokiai taktikai neprita- 
i ria net kai kurie ir buržua- 
' žiniai rašytojai. Tik pasi- 
' klausykit, ką apie tai sako 
;Rearsto laikraščių bendra
darbis Brisbane:

"Laikraščiai talpina 23 ru- 
I su paveikslus, kurie buvo nu

imti einant tiems, žmonėms 
ant laivo, kuriuo Suvienytų 

‘ Valstijų valdžia juos deportuo- 
' ja, nes jie esą 'komunistai.’ 

Deportavimas tų žmonių, tai 
geriausia ju teorijos reklama. I *
Idėjos deportuoti negalima, 
vistiek ar ji bus gera ar bloga. 
Francuzai revoliucijos metu 
deportavo savo monarchistus, 
o pačiam karaliui net galvą nu
kirto. kad išnaikinus monarchi- 

Tečiaus monarchizmas at
gijo, iškasė Voltaire’ą, kuris 
buvo daug prisidėjęs prie mo- 
narchizmo nuvertimo, ir iš
barstė jo kaulus. Tuo budu 
monarchistai manė sunaikinti 
revoliucinę idėją.

"Tečiaus Voltaire’o idėja at-

i

i gijo ir dabar valdo Francuziją. 
"Taip buvo ir su Cromvell’ 

iu Anglijoj. Jis nukirto kara
liui Charles’ui galvą, norėda
mas tuo budu sunaikinti mo- 
narchizmą. Bet taip naikina
mas monarchizmas Anglijoj 
atgijo, iškasė mirusio Croni- 

weli’io lavoną ir užmovė jo -gal- 
1 vos kiaušą ant kuolo pasityčio

Frainiečių organas šū
kauja, kad Italijos darbi
ninkus apgavo "sindikalis- 
tai ir sočiai- buržujai.” Na, 
o kas gi tie sindikalistai ir 
"socialburžujai" — ar
darbininkai? Jeigu taip, tai 
pagal frainiečių organo iš
eina, kad Italijos darbinin
kai apgavo patįs save.

Laisvės Mylėtojas.
į "Laisvė”- būtinai užsima- 
i nė, kad kas nors patrauktų 
! ją į teismą, šmeižia vieną 
j ypatą. kitą, trečią ir tt., bet 
niekas su ja provotis neno
ri. Mat, jeigu kas nors ją 
apskųstų, tuomet ji turėtų 
progą rinkti nuo žmonių 
aukas apsigynimui. Kitokių 
gyduolių išsigydymui_ nuo 
"džiovos" ji nežino. < 
dar per tūlą laiką niekas I 
"Laisvės" neapskųs, tai var-1 
giai ji galės gyventi.

Preseris.

Jau kelintas mėnesis kaip! 
pradėjo apsireikšti bedarbė,1 
Kuri palengva plėtojasi po' 
visą šalį, kaip kokia užkre
čiama liga. 1

Daugumas darbininkų dabar labai Sunkią valandą, tuvos valdžia purtosi ištolo, 
supranta, kodėl kartas nuo Įsteigėme savo valstybę, bet Rusija, kuri ir Lietuvos ne
karto įvyksta bedarbė, nes ^turime pakankamai spė- priklausomybę pripažino, ir 
tas jiems buvo aiškinama fcų jaj palaikyti. Reikia tai- pinigų davė, ir savo miškais 
per metų- metus. Darbiniu-1 sugriautą karės metu leido naudotis, ir net lenkus 
Kai žino, kad jie negauna ufcj - reihia kurti naujas gy- buvo iš Vilniaus išvijus, —ta 
pilno atlyginimo uz savo (veninius, reikia mokėti vai- Rusija, nėra abejonės, ir da- 
darbą, o už tuos pinigus, ką dininkams algas, o pinigų bar Lietuvai daug -kuo galė- 
gauna, jie negali išpirkti vi-, nėra. Prie to da iš pat pir- tų padėti, bent nuo lenkų 
so tavoro, kurį pagamina. mos dienos naujai Lietuvos galėtų padėti apsiginti, bet 
1 okiu budu dalis tavoro lie- valstybei prisiėjo ir karė kauniškė valdžia šalinasi 
ka neišpirkta. Pertam tik- vesti: iš pradžios su rusais, nuo jos ir gana. Netik šali- 
rą laiką to atliekamo tavoro o dabar su lenkais. Prisiėjo naši, bet stengiasi dar taip 

bėra kur dėti. Delei tos prie- Jiasdešimts tūkstančių ka- 
zasties fabrikantai ir sulai- reivių, kurie nieko negami
no 1šdirWmą naujo tavoro,'na o turj būt aprėdyti, pa
kol nebūna išpirktas tasai valgydinti ir da apginkluoti, 
perviršis. į išlaidos milžiniškos, o pini-

Bet šita viršuj nurodyta gų nėra kur imti. Vienatinė 
priežastis nėra vienatinė, paspirtis Lietuvai iki šiol 
delei kurios būna bedarbė, buvo Amerikos lietuviai. 
Yra ir daugiau priežasčių, Turbut neperdėsiu pasakęs, 
kurias sunku išaiškinti. : kad iki šiol Lietuvos valdžia I

Nesenai man teko apsi- amerikiečių pinigais tik ir 
Į ’ankvti Illinois valstijoj,' laikėsi.
kur randasi minkštų anglių! Bet amžinai negalės taip 

I kasyklos. Angliakasiai tuo būti. Negalės Amerikos lie- 
laiku dirbo tik po 2 ar 3 die- tuviai visados savo, aukomis 
nas sąvaitėje. Vadinasi, bu- Lietuvos valdžią palaikyti, 
vo pusiau bedarbė. Nuva- Reikia atsiminti, jog Ameri- 
žiavęs ĮChicagą ir jos apie- koje doleriais nesninga, 
iinkes patyriau, kad žmonės Darbininkui čia prisieina 
negali gauti anglių, visi san- daug prakaito išlieti, pakol 
lėliai Icoal varos) tušti, jis penkinę uždirba. Ir jeigu 
Tuo laiku kasyklų baronai jis iki šiol tą kruvinu pra- 
aiškino miestų gyvento- kaitų aplietą penkinę ant 
iams, kad jie negali prista- Lietuvos dėjo, tai tik dėlto, 
tyti į miestus anglių delei kad, iš vienos pusės, jis troš- 
stokos vagonų (karų). Bet ko matyti laisvą Lietuvą, o 
štai, man važiuojant pro iš kitos pusės, kad Ameriko- 
kasyklas. teko matyti apie je darbai gerai ėjo. Į
500 tuščių anglinių karų, 
kurie, kaip man vienas žmo
gus paaiškino, stovi ten ne- 
orikrauti jau kelinta savai
tė.

Kaip tad šitokią 
priežastį išaiškinti?

Žmonės neturi 
angliakasiai neturi 
tūkstančiai vagonų

Mes, lietuviai, gyvename nuo Rusijos dabartinė Lie-

t

pasidaro tiek daug, kad ne- pirkti ginklų ir užlaikyti ke- elgties, kad išrodytų, jog ji 
eina prieš Rusiją, žodžiu, 

| vaunas daro viską, kad tik 
tikus užsienio reakcijai.

Amerikos lietuviai visa 
ai mato. Iki šiol jie vis lau- 
<ė, kad Kaunas susitars su 
Maskva ir pasakys Varšu- 
os banditams: "Laukan iš 

Lietuvos!” Bet paskutinės 
dnios parodo, kad Lietuvos 
valdžia elgiasi visai kitaip. 
Ii siunčia kunigus Staugai
čius Į Varšuvą savo atsto- 
•ais ir prašo taikos—taikos 
>u banditais, kurie jau kelis 
tartus buvo pasirašę sutartj 
r kiekvieną syki po tam vis 

:š naujo užpuolė! Bet kuo
met pirmu syk Lietuvon bu
vo Įsiveržę bolševikai, tai 
Lietuvos valdžia nesiuntė 
pas juos savo kunigų taikos 

prašyti, bet šaukė: "Vyrai, 
įepadėsim ginklo,• kol nei 
/ieno priešo neliks ant musų 
šėmėsRusai, mat, buvo 
priešai, nes jie revoliucio
nieriai, o su lenkais galima 
taikytis, nes šie—reakcinin
kai.

Amerikos lietuviai, tėmy- 
lami šitokią Lietuvos val- 

Į ižios politiką, kas sykis pra
deda vis daugiau ja piktin
tis, ir ateis tas laikas, kad 
iukų iš Amerikos ji nebe
gaus.

Klausimas kila, iš kur ta
da ponai ministeriai Kaune 
Įaus algų? Gal jie tikisi, 
tad tuomet jiems aukaus 
Francuzijos ar Anglijos im- 
>erialistai. kuriems jie da
bar taip stengiasi pataikau
ti? Pažiūrėsime, ar jie au
kaus. Amerikietis.

i Dabar tečiaus dalykai ima 
Ritėti. Iš vienos pusės auga 
bedarbės šmėkla, o iš kitos 

i vėl pradeda aiškėti, kad Lie- 
tuva rina ne Prie laisvės, bet 

t>e<1 b kas sykis vis prie didesnės
I reakcijos. Tas faktas, kad 
Lietuvos valdžia gina savo 
šalies nepriklausomybę, da 
nereiškia, kad ji gina žmo
nių laisvę. Krašto nepri
klausomybė anaiptol negva- 
rantuoja jos gyventojams 

Į laisvės. Iš lauko šalis gali

anglies, 
darbo;

________ -<=--! stovi 
tuščių; gelžkelio kompani
jos atleidžia darbininkus iš 
darbo nuo prekinių trauki
nių, nes nėra kas veikti.

Šitokią bedarbę kapitalis-' būt neprigulminga, o jos vi
rai, matomai, tyčia ivykdi- 
ua, turėdami tam tikrus iš- 
rokavimus. Jeigu valdžiai 
daugiau rūpėtų žmonių ge
rovė, tad panašios bedarbės 
:vykti negalėtų. Vienok iš 
dabartinės valdžios, kuri 
susideda iš kapitalistų ats
tovų, nieko gero laukti ne
galima.

FABRIKAI PRADEDA 
DIRBTI.

duje darbininkams gali būt 
uždrausta net Į profesines 
sąjungas organizuotis. O 
Lietuvoje taip ir yra. Val
džią tenai pagrobė Į savo na
gus klerikalai su pagalba 
bažnyčios. Tai yra ta pati 
"gengė," ką 1905 metų revo
liucijos laiku kartu su caro 

j žandarais malšino Lietuvoje 
Slapukas. Į "kramolą," tai yra ta pati 

klika, ką paskui, carui puo
dus, norėjo paversti Lietuvą 
l "krikščioniškai konservaty- 
’ve monarchija" (vyskupo .................
Karevičiaus žodžiais) ir bu- Į Tnkamumas 
vo jau pakvietus Urachą Į nebuvo leista spaudoje ap-

L. D. L. D. Reikalai.
PRANEŠIMAS.

Šiomis dienomis tapo iš
siuntinėta kuopų sekreto
riams LDLD. viršininkų 
rinkimams blankos už 1921 
metus. -

Be abejonės, daugelis 
draugų, galbūt, pastebėjo 
tą trukumą, kad kandidatų

> šiais metaisI
Numušus darbininkams _  _____________

Jeigu Į a]Sas> fabrikai pi adeda at- Lietuvos karalius; vienu žo- Į kalbėti, kas paprastai yra 
jdaryt! ir daugelis jų pra- džiu, tai 3-rą žmonės, kurie daroma. Tai Įvyko delei sto- 
deda dirbti jau pilną laiką. —•--------
Ypač audimo pramonėj dar
bai pagerėjo ir toliau ketina 
vis geryn eiti. Išrodo, kad

Kaip sau norit, bet jei I dirbtuvės dėlto tik ir buvo 
Brooklvno "Didysis Jonas" uždaromos, kad tuo bedar- 
ir toliau taip progresuos, bes laikotarpiu numušus 
kaip ligšiol, tai jam lygaus | darbininkams algas. Virs
nei tarpe numirusių nesiras. 
Pora metų atgal jis buvo 
karštas socialistas, kiek vė
liau komunistiška tempera
tūra sunaikino viską. Bet 
jau šių metų pradžioj jis 
virto aidoblistu ir paauka
vo 5 dolerius Geleželei ant 
tikieto. kad tas atvažiavęs 
Patarkuotų komunistus. Gi 
dabar jau vėl "susiprato" ir 
vėl paliko komunistu.

Veliki Džian.

! produkcijos da nėra ir kito
kios priežasties dirbtuvių 
uždarinėjimui nebuvo.

Automobilių pramonė, 
kuri i 
buvo visai apmirus, ’ dabar 
taipgi pradeda judėti. Stu- žmogžudžiai orlaiviais 
debaker’io automobilių fab
rikas South Bend, Ind., jau 
atsidarė ir kas dieną padaro 
]X) 90 automobilių. Neužilgo 
darysiąs po 500 automobiliu 
i dieną.

Detroito kaikurie auto- 
BELGRADE SUŽEISTA Į mobilių fabrikai taipgi ge- 

200 ŽMONIŲ. riau pradeda dirbti. Ant
Serbijos sostinėj Belgra- biržos automobilių akcijos 

de anoj nedėlioj komunistai pradėjo smarkiai kilti, kas 
buvo Įtaise demonstraciją ir reiškia, jog laukiama gerų 
išvedę daug darbininkų. I laikų šitoj pramonėj. Taip 
Įvyko susirėmimas su poli-Į pat akcijos kįla geležies 
cija ir pasiliejo žmonių I kompanijų ir audimo kom- 
kraujas —200 demonstran-Į nanijų. Visa tai liudija, kad 
tų ir policmanų buvo sužeis-1 bedarbė jau baigiasi ar bent 
ta. 'netoli jos galas.

visuomet ėjo su reakcija ir tos laiko. Man užėmus šė
rėme despotizmą. Ir kuomet Pretoriaus vietą, jau nebu- 
šitokie žmonės šiandien sto- L-o tiek daug laiko, kad visa 
vi prie Lietuvos vairo, tai rinkimų7 procesą atlikti 
nieko kita iš jų ir negalima iki Naujų Metu. Užvilkti 
tikėtis, kaip tik reakcijos. Linkimus bent tris mėne- 
Todel jie šliejasi prie Tautų sius, reikštų sutrukdyti visą 
Lygos, bučiuoja rankas draugijos veikimą ant tiek 
Anglijos ir Franci jos diplo-nat iaiko. Pagalios, neleis- 
matams ir siulo ^ Varšuvai Lamas apkalbėti tinkamu

mo kandidatų spaudoje, re- 
miausi dar ir tuom, kad 
dauguma tų kandidatų Į 
draugijos Įstaigas yra pasi
žymėję ir veiklus draugai. 
Todėl tikiu, kad draugijos 
nariai be jokio sunkumo iš 
tų kandidatų mokės pasi
rinkti tinkamus.

Tuo pačiu laiku kuopų

taiką, nors toji Varšuva tų 
francuzų ir anglų lygos pa- 

nuo praėjusio rudens laikoma aiškiai Lietuvą plė
šia. Kuomet Varšuvos 

..........................> už
puola ant Ukmergės ir žudo 
niekuo nekaltas moteris ir 
vaikus, tai Tautų Lygos at
stovai Lietuvoje žiuri ir juo
kiasi, o kuomet Lietuvos 
žmonės pradeda užpuolikus sekretoriams tapo išsiunti- 
varvti iš namų laukan, tai nėta knyga: "Kokius Die- 
Tautų Lygos ponai šaukia : vus žmonės Garbino Seno- 
"Sustokit! Nevalia lenkų Vėje.” Tai draugijos davi- 
mušti!” Ir po to visko Lietu- nys u£ 1920 metus.
vos valdžia lenkiasi trilinka ‘jeigu delei kokių nors 
prieš tuos galvažudžius ir priežasčių kuopų sekreto- 
prašosi, kad jie priimtų ją nai nebūtų gavę blankų ar- 
savo lygon, prašosi jų tar- ba knygų, lai atsišaukia pas 
l>an. Jai kvepia ta lyga ir ga- mane šiuo adresu: 
na. Kvepia dėlto, kad ji įsĮ j a. Valeika, sekr. 
reakcijos gimus ir tik reak- 372 Washington st.,
cijai gyvuoja. Tuo tarpu Cambridge, Mass.
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Tas duonos nepreto

Atsakymas kriaučių unijos 
pirmininkui J. Buivydai.
Brooklyno kriaučių uni

jos 54 skyriaus pirmininkas, 
pamatęs mano korespon
denciją "Keleivio" N r. 52, 
verkia kaip tikras kūdikis, 
kad kas tai provokuoja Bro
oklyno kriaučius. Pranešda
mas apie išleistus kriaučių 
lapelius nieko nepridėjau. 
Dabar gi pažiūrėsim, kur 
tos provokacijos ištikrųjų 
slepiasi.

Visų pirmiausia reikia at
siminti, kokis šiandien yra 
laikas: stovim ant kovos 
iauko su darbdaviais. Ir 
kuomet šitokiame laike pa
tas darbininkai pradeda 
skelbti kovą savo unijos va
dams, tad, suprantama, už
vis labiausia iš to džiaugiasi 
darbdaviai. Jus gerai žinot, 
kad šaukdami paimti orga
nizacijos vadeles i savo (ko
munistų) rankas, to^engvai 
nepadarysite, nes didelė 
kriaučių didžiuma eina su 
dabartiniais savo viršinin
kais. Jus patis prisipažista- 
te, kad darbininkai savo 
viršininkus "ant rankų ne
šioja." Jeigu taip, tad jus, 
skelbdami organizacijos va
dams kovą šioje sunkioje 
darbininkams valandoj, ar- 
dot darbininkų vienybę ir 
silpninat jų kovą su darb
daviais.

Toliau. Tuose lapeliuose 
iųs šaukiat darbininkus i 
"masines demonstracijas.”

savo tikslą atsieksite. konstitucija nieko nereiš-į 
Jeigu tau, Buivyde, kaipo kia. Nariai privalo vaduotis 

kriaučių unijos 51 skyriaus ta konstitucija, pagal kurią 
pirmininkui, rupi teisybė ir valstija išdavė Bendrovei 
darbininkų gerovė, tai ko- carterj.—Red.) 
dėl nekovoji priešais tuos, T • .. . , _
tamsius gaivalus, kurių pra-1 ««« bendrovės na-

I 
tamsius gaivalus, Kurių pra-. . . ... _ I
eities darbai yra šlykštus, * iai 1 laiką neapsiziurės, tad Į

If 
if

purvini ir tau gerai žinomi, komunistiški zirzliai gali 
Tu netik nepastoji kelio Įvesti bendrovę Į nesmagų 
tiems gaivalams, liet dar gi padėjimą. J. A.
nrigelbsti jų provokatoriš-1 i.;__ _ rr»;„kiems darbams. Tie lapeliai 
yra tikriausis provokatorių 
darbas.

Trimeris.
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SALĖM, MASS. 
Sudegė kūdikis.

d. gruodžio patiko di-
1

ELIZABETH, N. J. 
Didelė bedarbė.

Čia prasidėjo dabar dide
lė bedarbė. Tūkstančiai dar
bininkų neturi darbo.

Seniaus, jrakol darbinin
kai dirbdavo čia po 16 va-

Redakcijos Atsakymai.
"Keleivio” Skaitytojui. — 

Naujon Anglijon ineina 6 
valstijos: Maine, Vermont, 
New Hampshire, Massacnu- 
setts, Rhode Island ir Conn- 
ecticut. Kuomet Amerika 
buvo atrasta, tai pirmutiniai 
šitam olote apsigyveno ang
lai. Vienas anglų kapitonas, 
John Smith, 1614 metais pa
darė to pakraščio pirmutini 
žemlapĮ ir, žinoma, turėjo ji 
kaip nors pavadinti. Kadan 
gi anglai čia buvo apsigyve
nę, tai jis pavadino šitą kra
štą "Nauja Anglija.” Tai ve, 
kodėl šitos valstijos tuo var
du vadinamos.

NORVVOOD, MASS.
"Sušlapo.”

Per metų metus šis mies
telis buvo "sausas." Nieks 
netikėjo, kad jis kada nors 
"sušlaps.” O Vienok, kuo
met visa šalis paliko "sau
sa", Norwoodas ėmė ir "su
šlapo.* Kas stuba, tai bravo
ras. Visur alutis tik šnypš
čia, putoja. Vienur išdirba
ma amerikoniškas alus, ki
tur vokiškas, o dar kitur tik - 

(ras lietuviškas. Munšaino 
{čia taip pat nestokuoja. Jei- 
■gu Norivoode jo neišdirba, 
tai požeminėm paipom jis 
atplaukia iš kitur, kartais 
.net iš New Yorko.

Reikia pasakyti, kad nor- 
woc liečia: šiuo tarpu yra 
laimingesni už kitas koloni
jas. Jeigu kitur yra alaus, 
tai darbo nėra, o čia kol kas 
visko po biski: gerk irdirbk.

Rūkorius.

V*si žmonės apginkluoti, (šaulių yra mažiau, tai len- 
Motiejus Mockus, šaulys, J0# ant Ramyga-

rašo iš Lietuvos 
gui Franui Vareikai i Lav 
rence, Mass;

Mielas Drauge! šiuomi 
pranešu tamstai, kad pas 
mus eina smarki kova su 
lenkais. Jie lenda Į Lietuvą 
kai kiaulės, bet mes kartais 
gerai juos ir pavaišinam. 
Musų kaime, Stilenikuo.se, 
visi žmonės apginkluoti šau
tuvais. Nuo sulenkėjusių ar-: 
ha lenkams prijaučiančių 
ginklai 
klausau prie šaulių 
viu ant 
Lietuva 
stoja prieš } labokus, 
kai jau buvo Įsiveržę palei 
Šėtą ir Kėdainius, apie tai 
turbut, laikraščiuose jau 
matėt. Bet kaip sujudo visi 
šauliai, tai paliokus tuojaus 
išvijo. Daug paliokų paga
vom ir daug jų išmušėm 
Tik jus, amerikiečiai, pri
siųskit mums pagelbos, kad 
galėtumėm apsiginkluoti, c 
tuomet nei vieno palioko ne
liks Lietuvoje. Mes parody
sim jiems kelią i Varšuvą.

Tavo draugas M. Mockus.

savo drau-J0^ .... . TT«
lankai jojo pro Leną, Uz- 

i ulęni. siekė Naujasodi, pas- 
i kui pasuko pro mišką Į Kė
dainius. Nuo Kėdainių pu

psės šauliai pradėjo smarkiai 
Į i juos šaudyt, tuomet jie 
; grižo pro Truskavą, Ančiš
ki, Vadoklius ir taip toliau. 
Šauliai ant kiekvieno žings- 

i nio juos jiersekiojo ir šau- 
i dė. Dvarininkai prigelbėjo 
lenkams slapstytis, nurody- 
darni patogesnius jiems ke- 
ius. Tokiu budu daug len- 
<ų dasigavo iki Latvijai.

Dabar šauliai gaudo tuos 
dvarponius, kurie gelbėjo 
lenkams ir sodina juos Į ka
lėjimus. Jei ne šauliai, tai 
lenkai butų pridirbę gyven
tojams daug nuostolių. Ir 
ai p, kur tik lenkai perjojo, 
.monės daug nukentėjo.

Karolina Vasil .

atimam:. Aš pri- 
ir sto- 

šargybos. šiandier 
kai vienas vyras. 

Palio-

St >«ndu j parų ir uždirbdavo'
tuvių) kūdiki. Motina, išei
dama i keptuvę duonos par
sinešti, į................ ‘
prie besikūrenančio pečiaus ’ 
du kūdikiu: 5 metų mergai- Į 
tę ir 2 metų berniuką. Pali
ke kūdikiai, matomai, pra
dėjo su ugnim žaisti ir ber- 
niukui užsidegę drabužiai, kreikia

geras algas, tai "Laisvės” 
* ... < , , • .i agentai, kaip antai Jukelis,

įrankiai rengdavo čia pra- 
_____ ; ir žvejodavo dole
rius. Bet dabar, kuomet 
darbininkai nedirba ir pi
nigų neturi, tai komunistų 
agentėliai nei akių nerodo, 

jau nei prakalbų, 
darbininkų "šviesti," 

"proletariato diktatu- jegu įau- „ sk ]bti 
išeidama *

‘‘j Dabar tūkstančiai žmo- 
lango šaukti pagelbos. Iš- nių be darbo ir, rodos, da- 
girdes mergaitės šauksmą bar prakalbos butu reikalin- 
L. Eimutis atbėgo pirmuti-. gesnės, negu kada nors, bet 
nis, 1 
Nuvežtas i ligonbuti kudi-i 
kis už dviejų valandų di
džiausiose kančiose pasimi
rė.

Motinos turi būt atsar- Į veidmainiai ir paprasti do

Į

Mergaitė, negalėdama ugni ’e". 
užgesinti ir taip nat negalė^ j 
dama per duris išbėgti lau
kan, nes motina ------
jas užrakino, puolėsi prie

P. Jerubai. — Laikrodi 
pirmutiniai pradėjo vartoti 
Babiiionijos gyventojai, 
apie 2,000 metų pirm Kris
taus gimimo. Bet tai, žino
ma, nebuvo toks laikrodis, 
kaip dabar mes turime. Tai 
buvo labai prastai padary
tas Įrankis laikui matuoti. 
Iš pradžios tas Įrankis buvo 
indo pavidale, kurio dugne 
buvo padaryta skylė vande
niui tekėti. Pripildavo indą 
vandeniu ir pakol jis ištekė
davo, imdavo kiek laiko. Tas 
laikas ir buvo pirmutinė 
"valanda.”

SAN FRANCISCO, CAL. 
Darbai.

Lietuviai darbininkai, ra
dę "Keleivyje" mano adresą, 
užvertė mane laiškais, 
klausdami apie darbus Cali- 
įornijoj.

Trumpai čia visiems pra
nešu, kad darbai pas mus 
šiuo tarpu sumažėjo, kaip ir 
visur, darbas labai sunku 
gatfti. Užstojus bedarbėms 
i čia privažiavo daugybė 

riu 
lietuviams darbininkams, i 
čia nevažiuoti darbo jieškui.i 

M. Čepas. I

bet buvo jau pervėlu. komunistai jų jau neberen-
~ ■ a W • ■».•■» "**1

gia. Jie dingo su visomis sa-
ivo "revoliucijomis."

Kažin, ar nebuvo tik jie Į darbininku iš visur. Patai

Ar pagalvojai, drauge Bui- gios ir nepalikti stubose vie-,ierjn žvejoto jai. 
nu l/iįrlilrm l'iO— ’nu kūdikių, o ypač prie be-j 

sikurenančiu pečiu. Pana-
- - - - n,!™™!

vyde, ką su tomis "masinė
mis demonstracijoms" gali
ma atsiekti? Ar pameni anų-šių nelaimingų atsitikimų! 
metų taip vadinamą "Grikš- Į su kūdikiais tenka matyti 
to demonstraciją” New 
Yorke, kuomet minios be
ginklių darbininkų išėjo i 
gatves maršuoti, o policija 
ir milicija pasveikino tas 
minias šautuvais, buožėmis 
ir arklių kanopomis? Tuo
met ir "Laisvė" sakė, kad.
toji demonstracija buvo nas apsnūdimas, ypač pro- 
nrovokatorių surengta, kad gresyvių tarpe. Mažai kas 
išvedus beginklius darbinin- \ rengiama bei žadama reng- 
kus ir atidavus juos milici- ti, viešpatauja lyg irapsi- 
jos ir policijos "globai." Tad 
ar norite antros tokios "de
monstracijos”? O juk tie 
lapeliai darbininkus prie to 
šaukia!

Na, dabar pasakyk, Bui
vyde. kas yra tais provoka
toriais: ar aš. kuris anoje 
korespondencijoje perspė
jau kriaučius nuo provoka
toriškų darbų, ar jus, kurie 

L’llC T Vi
lius užgyrėt ir išleidot ?

Dabar pažiūrėkime dar 
toliau. Tie lapeliai smerkia 
unijos valdybą neva už ko
kius ten ’ "parsidavimus," 
bet tikrenybėje, kad ji (val
dyba) neina su komunistais, 
bet su socialistais. Tuose la
kiuose nieko daugiau 
prieš unijos viršininkus nė
ra prirodyta, kaip tik tas, 
kad jie yra socialistai. Jeigu 
jie butu komunistai ir viską 
darytų komunistiškai, tuo
met ir Buivydai butų gerai.

Pagalios lapeliuose kal
bama apie bedarbes ir dėlei 
bedarbių kaltinami unijos 
viršininkai. Na kaip tu, Jo
nuk, šitą supranti? Ar tau piuglvoJ¥lo _
rodos, kad nuo unijos vn si- tarpU irgi nieko aktyviško 

u ^rumo P^kuso neveikia. Tiesa, ji neperse- 
darbo buvimas ar nebūvi-Į nai buv0 parengusi prakal
bas. Panašiasnesąmones norėdama gauti dau-
McSfe^prieš 'ridkimuš ?iau -narių • ir J*1
MocKanis prieš rinkimus zmones jau ir prie sios ben- 
skelbe, vienok tu pats per ^rovės nelabai nori dėtis, 
Laisvę jj pašiepei. • komunistiški zirz-

laikrašČiuose gana tankiai.
F. Egounis.

VVORCESTER, MASS. 
Progresyviu apsnūdimas.
Pastaruoju laiku pas mus 

prasidėjo apsireikšti abel-

į

vylimas. Pirmiau savo vei
kimu garsus Worcesteris 
dabar visai apsnūdo.

Kame to viso priežastis? 
Tūli mano, jogei dabar nie
kas neveikiama iš priežas
ties bedarbės. Tai netiesa. 
Juk klerikalams irgi bedar
bė, o vienok jie savo darbą 
varo po senovei. Didžiausia 
neveikimo priežastis yra ta,

tuos provokatonskus^ Jape- kad komunistiški zirzliai vi- 
i šokiais kandžiojimais ir 
(šmeižimais veiklesnių drau
gų pakirto jiems energiją ir 
šie paliovė veikę. Tie komu
nistiški zirzliai. kurių tarpe 
yra tiesiog valkatų, kas sa
vaitę slaptai pasėdžiauja ir 

Įdaro nutarimus, kaip tą ar
ba kitą jiems neprielankų 
draugą per savo "Laisvę" iš
dergti. Net tokį bešališką ir 
veiklų draugą kaip Dėdv- 
nas ir tą jau pradėjo "ata
kuoti.” Daro Įvairius nuta
rimus, kaip jo ypatą Įžeidus 
ir jo bizniui užkenkus.

Lietuvių Apšvietos Bend
rovė, apie kurią pereitą vą- 
sarą pradėjo suktis visas 
progresyvis veikimas, šiuo

nes ir čia komunistiški zirz- 
' liukai pradėjo suokalbius 
daryti ir savaip šeiminin
kauti. Jie nuolatos svajoja, 
kain čia atsikračius nuo ne
patinkamu jiems žmonių ir

Bet čia ne tame dalykas. 
Ir tu, Buivyde, ir ponas 
Mockaitis ir kiti komunis
tuojanti jūsų draugai gerai 
suprantate, kad delei Įvy
kusių bedarbių ne unijos; patiems vieniems bendrovės 
viršininkai kalti, vienok jus turtą užvaldžius. Jie net sa- 
tyčia tai skelbiate, kad su-|Vo "konstituciją" yra pasi
kėlus mažai svarstančius dirbę, kad tik komunistai 
darbininkus priešais unijos gali būt renkami j šios ben- 
viršininkus. Bet vargiai jus drovės valdybą. (Tokia jų

Pojetas.

Visiems, kuriu raštai ne- 
tiųrn šiame numeryje, tilps 
sekančiuose.

Keleivio” Bendrove

PLENAS POPIEROS DIRBTUVEI.

BENDROVĖ INKORPORUOTA MASSACHUSETTS VALSTIJOJ.
VALDŽIOS UŽTVIRTINTA KAPITALIZACIJA....... $250,000.00
ŠĖRŲ KAINA.......... ••..............................................;............. $5.00

"Keleivio" Bendrovė stato sau tikslu steigti Lietuvoje popieros dirbtu
vę, kurti didelę tenai spaustuvę, leisti pažangų laikrašti, spausdint švie
čiamas knygas, užversti šita literatūra visą Lietuvą ir varyti visą kleri
kalizmą Į ožio ragą.

Tuo tikslu Bendrovė parduoda šėrus ir kelia kapitalą. Visi pinigai už 
serus eina Į Bendrovės kasą. Kaip tik susirinks pakankama suma, Bend
rovė tuojaus siųs Lietuvon komisiją kad užpirktų plotą girių, kurios da
bar gana pigios, ir parinktų tinkamą-vietą popieros dirbtuvei. Gali būt, 
jog "Keleivio" Bendrovės fabriką sušvilps ant Nemuno krantų jau atei
nančią vasarą.

"Keleivis" gi keliaus po Ameriką kaip keliavęs. Nuo Naujų Metų jis 
jau pereina i Bendrovės rankas su visa spaustuve, mašinom, namu, kny
gom, krautuve ir visu bizniu. Jo savininkais tuomet bus šėrininkai, kurie 
nusipirks "Keleivio’’ Bendrovės šėrų. Tie šėrininkai bus taip pat savinin
kais ir popieros dirbtuvės Lietuvoje, kuomet ji Įsikurs, ir laikraščio, ir 
visų kitų daiktų, kokių Bendrovė tenai isigys.

Kas nori prie to viso prigulėti, tegul tuojaus prisideda prie "KELEI
VIO" BENDROVES. Vėliaus šėrų gal nebelikti, arba jie gali pabrang
ti. Daugelis užsirašė jau po 20 ir po 40 šėrų. Vienas paėmė net 200.

Rašykit tuojaus kiek Jus imsit. Neužmirškit, kad drąsiems priguli pa
saulis.

APLIKACIJA.
Išpildvk šitą aplikaciją ir prisiųsk "Keleivio” Bendrovei šiuo adresu: 

"KELEIVIS" PUBLISHING C0.
255 Broadway,
So. Boston, Mass. v '

Aš, žemiau pasirašęs, šiuomi pranešu, jog aš noriu būt "Keleivio" 
Bendrovės nariu. Tuo tikslu aš užsisakau............... šėrų, po $5.00 šėras, ir
prisiunčiu $.......... Meldžiu Įrašyti mane Į Bendrovės nariu skaičių ir
prisiųsti mano šėms.

Vardas ir pravardė.....................................................................................

Adresas.
Miestas.
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Belaisvius šaulius ir parti
zanus lenkai sušaudo.

Jonas J—is nuo Ramy
galos, Kaimo gub., rašo sa
vo broliui i So. Bostoną:

Mielas broli. Jurgi! Pini
gus. kuriuos siuntei ant mo
tinos vardo, aš priėmiau. 
Motinėlė jau nesulaukė nuo 
tavęs gastinčiaus. Ji jau ilsi
si po juoda žemele.

Musu brolis Antanas išėjo 
kariauti ir jau tuoj bus me
tai, kai negaunam nuo jo 
žinios. Gal jau žuvo...

Apie Kėdainius buvo atsi
lankę paliokai. Sakėsi, eisią 
ant Kauno. Jie baisiai api
plėšė žmones ir visaip kan
kino. O jeigu pagavo tokius, 
kurie priklauso prie šaulių 
arba partizanų, tai tuos su
šaudė, suvarydami Į kiek
vieno kūną po 20 kulk. Prieš 
nušausiant juos labai kanki
no: pirštus nupjaustė, kar
dais kapojo, pririšę prie ar
klių žeme vilko. Tokių gy
vuliškų kankinimų mes kaip 
gyvi esame dar nematėm ir 
negirdėjome.

Tavo brolis Janas J—is.

Lietuvos ūkininkai apkrau
ti didžiausiais mokesčiais.
Stepanija Juknytė nuo 

Joniškio rašo savo seserei Į 
šo. Bostoną:

Miela sesute ir švogerėli! 
Kaip klausiat per laišką 
apie pirkimą žemės Lietuvo
je, tai žinoma, galima nu
pirkti, bet kas iš tos žemės, 
kad jinai perdaug brangiai 
įtsieina. • Valdžia apkrovė 
ūkininkus tokiais sunkiais 
mokesčiais, kad ūkininkai 
tegali nei išsiversti. Prieg- 
tam ima nuo ūkininkų ir 
grūdais, ir mėsa, ir šiaip vi
sokiais daiktais. Kiti uki
ninkai žada palikti savo 
akės ir eiti kur akys mato ir 
sojos neša. Nors ligšiol dar 
niekas neišsižadėjo savo 
ūkės, bet jei gyvenimas ne- 
nagerės, tai daugelis gali iš
sižadėti. Žmonės jau prade
da pykti ant valdžios už to
rius sunkius mokesčius, žo
džiu sakant, dabar Lietuvoj 
labai sunkus gyvenimas.

Tavo seselė
Stepanija Juknytė.

Kaip šauliai kovojo su lenkų 
raiteliais.

Jurgis Vingilis prisiuntė 
mums gautą iš Lietuvos lai
šką, kuriame štai kas rašo
ma:

20 d. lapkričio pas mus už
plūdo lenkų raiteliai. Jų bu
vo apie 1000. Jie buvo pra
mušę musų frontą ir Įlindo Į 
Lietuvą, bet atgal sugrįžt 
jau negalėjo, nes musų 
frontas liko užtaisytas. 
Lenkų raiteliai buvo apsi
ginklavę su šautuvais, dur
tuvais ir kulkasvaidžiais. 
Jie jojo visi sykių, nes kurie 
tik atsiskyrė iš pulko, tai 
tuos šauliai arba pagavo ar
ba nušovė. Jodami per kai
mus lenkai elgėsi tiesiog 
barbariškai. Atjoję i kaimą 
Leną jie atsivežė paimtus 
nelaisvėn tris žydelius ir ke
letą lietuvių šaulių. Tuos 
žydukus jie baisiai mušė ir 
kankino: vienam nukirto 
nosi, kitam išdūrė akis, tre
čiam žandus nupjaustė ir 
visus tris Įmetė i Leno eže
rą. Taipgi jie nukankino ir 
vieną šauli iš Vadoklių pa
rapijos, Stanislovą Klimavi- 
čiuką. 16 metų vaikiną. Pir
miausia nukirto jam ran
das, vėliaus durtuvais suba
dė ir vis klausė, kiek šioj 
anielinkėj išviso šaulių yra. 
Vaikinas mirdamas atsakė, 
jogei išviso šaulių yra 400. 
Jeigu butų pasakęs, kad

Blogas gyvenimas.
Rašo P. Urbšui, Į Little 

Falls, N. Y., iš Kėdainių ap
skričio. Vardo lašėjo dėl 
tūlų priežasčių neskelbiame.

Lietuvoje dabar žemės 
nupirkti negalima, kur 
arendoriai gyvena ponai že
mės parduot negali, gali 

Į parduot kuri be triobų, bet 
I triobas pastatyt dabar labai 
I brangu, todėl prie tokio 
brangumo pirkti dabar nie
ko negalima. Aš parvažia
vęs Lietuvon mislinau nu
pirkti pusę Lietuvos, dabar 
pasirodė visai kitaip. Pini
gai eina kaip vanduo, gy
venti labai sunku, kaip bus 
toliau sunku pasakyti. Jei
gu ką ir turi, tai atsikėlęs 
nežinai ar rasi, nes lenkai 
viską rubavoja ir plėšia. 
Lenkai pas mus jau buvo 
įsiveržę, jie pasigavo mane 
iš namų ir basą be drabu
žiu išvilko parodjli jiems 
kelią. Nusitempė iki Bagu- 
telnės tilto, tenai pasisekė 
man ištrukti nuo jų. Parbė
gęs namo pasikavojau, bet 
smarkiai peršalau ir neži
nau ar pasveiksiu. Norėjo 
atimt paskutini musų arklj, 
bet tas buvo supančiuotas 
geležiniais pančiais ir pri
rakintas. Baisiai sumušė 
mano pačią, kad nedavė 
lenkams rakto. Visą kaimą 
išrubavojo ir atėmė viską 
ką tik rado. Paėmė ir Kar- 
bočių arkli. Mes visi jūsų 
pasiilgom ir norėtumėm pa
simatyti, bet dabar Į Lietu
vą nevažiuok, palauk kol 
pagerės.

Rašyk kokios naujienos 
pas jus, kaip einas darbai. 
Labai sergu nuo peršalimo.

Stilenikuo.se
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Nėra Lenkų be 
Lietuvos.

į kas elgtis su lietuviais ir su 
Naczelnik panstvva kalbė- užsilikusiais V-.-.-.——

jo toliau: j’
—Bet su lietuviais reik at

sargiai. Yra tai nepaprasta 
tauta. Ne veltui jų ir priežo
dis sako: kas bus, kas nebus, 
o Lietuva nepražus. Ir Lie
tuva ir lietuvis amžius fie-Į 
žuvo, nežiūrint, kad žudė 
juos krvžuočiai, žudėm mes,;^ 
jų ponai, žudė juos ir rusai“ ‘ 
ir vokiečiai... Žudom mes 
juos ir dabar ir čia Vilniuje, 
ir sodžiuose bet, pažiūrėkit, 
gerbiamieji magnatai, jų 
tauta yra tvirta ir gaji; jie 
ne tik drįsta Vilniuj ir šia
pus demarkacinės linijos 
gyvent, bet ir savo pagoniš
ką kalbą visur vartoja. O 
juos sekdami ir kai kurie 
mūsiškiai šlėktos pradeda 
lietuviškai rašytis. Taigi at
sargiai su lietuviais, gerbia
mieji. Jie ramus ir kantrus, 
bet kai užsispirs, tai spir- 
sis taip, kaip jie spyrėsi 500 
metų prieš krvžuočius, ir jo
ki mus legionai jų neįveiks. 
Padarysim taip: pirmiausia 
pasiųsim į Lietuvą vietoj 
suimtų musų darbuotojų 
naujii šnipų ir agitatorių; 
taip pat pasiųsim parėdytų 
legioninkų. Ir tegu jie, drau
ge su dar nesuimtais ir dar
buojasi. Pirmiausia reikia 
stengtis padaryt Kaune 
darbininkų streikas, tai 
mums bus lengva, nes Kau
ne caug darbininku ne lietu
viai. Streiką pritaikinti ko
kiam nors lietuvių nepasise
kimui su bermontininkais, 
ar bolševikais, ar prie minis- 
teriu kabineto krizio. ar ai- 

Įgų nemokant. Jei streikas 
neoavyktų, tai tegu musu 
šnipai ir agitatoriai, civiliai 
ir kariškiai, nei vienai die
nai nepaliauja agitavę ka
reiviu tarpe ir kursto sukil
ti prieš savo valdžią ir vy
resnybę. Gelžkelių gi komi- 
siia turi sujungti gelžkelių 
Kauną su Vilnium, kad mes 
kol kas galėtumei! gaut iš 

(Lietuvos maisto, o reikalui 
esant tuojau galima būt pa
leist ir šarvuotas traukinys. 
Kai jau kareiviai sukilimu’ 

■ bus paruošti tada reikia su 
Šaukt Kaune Lietuvos dvar 

(ponių suvažiavimas ir įvyk 
Ginti sukilimą: kai kariume- 

(nė nuvers laikinąją valdžia 
(ir Taryba sudarys kitą 
"krašto obivatelių tarybą.’ 
Aukštuolaitį paskelbti mini- 
sterių kabineto pirmininku 
Plikevičia vyriausiuoju Lie
tuvos kariumenės vadu. Vi
sus buvusius Lietuvos ka
riumenės musų kultūros ka 
rininkus ir mums šnipavu- 
sius valdininkus ir sabataž- 

(nikus atstatyt nuo vietų, nes 
jei jie paprato vogt ir ardyt 
darbą, tai vogs ir Lenkiios 

i Nuvertus Lietuvos va’džią 
i reikia pasirūpint kad tuo- 

bet iau’ kol da neįeis į Kauną 
, . . vKam pasaulyje svaigalai kariumenė. butų išžu-

tėve, kaip gi naikinami. ' y -
—Kaip sau nori, vaike. 
: tai ne prieš gerą. 1— . . .

rodos, kad tai prieš sudną ^minkai. Sakau tuojau.
pagavo dieną svietas taip ima dur- kitaip santarvės 
k ’ i navot.

! sėdėt. Ar tau dabar bus aiš
ku. Maike, kodėl aš tave kal
tinu?

—Man tai aišku, tėve, bet 
tau pačiam neaišku. Taigi 
pasiklausyk, seni, o dabar aš 
tau paaiškinsiu. Degtinė bu
vo uždrausta Amerikoje vi
sai nedelto, kad socialistai 
to reikalavo, bet dėlto, kad 

; jos darymui buvo sunaikina- 
Tiesą pasa- 

: kius. tai socialistai blaivy
bės reikalais daug ir nesirū
pino. Katalikai šitoj srity 

c _ .L. ..g daugiau darbavosi,
lėčiau kad ir kas savaitė pa- Pas juos buvo net ir tam tik- 
mokslą tau pasakyt, bet tu ■ ra blaivininkų draugija su- 
nepasirodai. tverta. Juk. man rodos, ir tu

—Kaip aš.
dysiu, kad aš negalėjau išeit.

—Kodėl ?
—Ogi todėl, kad duris bu

vo užrakintos.
—O ar tu nemoki atsira

kinti?
—Mokėt, vaike, tai aš mo

ku. ale kad rakto neturėjau. 
Lietuvoje kaip eidavau i 
svirnus lašinių vogti, tai 
spynas ir pirštu atrakinda
vau, bet amerikanckos, vai
ke. netaip padarytos.

—Tai kodėl tu. tėve, nesi- 
šaukei žmonių pagelbos. jei
gu taip ilgai negalėjai išeit?

—Šaukti, vaike, tenai ne
gali. ba policmanas tuojaus 
ateina su lazda, ir paskui da 
valgyt užtai negauni.

—Iš tavo pasakojimo, tė
ve. išeina, kad tu belangėn 
buvai patekęs?

—Langas, vaike, buvo, ale 
geležiniais

—Tegul bus pagarbintas.
Maike!

—Sveikas, sveikas, tėve.' 
Senai jau mudu nesimatėva. 
Pasakyk, seni, kur gi tu bu
vai taip ilgai prapuolęs? 
Žmonės pradėjo jau rašinėti 
”Keleivio” redaktoriui laiš
kų, teiraudamiesi, ar neiš- 
keaavai tu kartais pas Ab
raomą.

—Tu, Maike, geriau tylėk, ma daug javų, 
ba tu pats čia kaltas esi.

-Aš?!
—Šiur!
—Dėl manęs, tėve, aš ga- daug

I

š, vaike, pasiro- 'pats nrie jos prigulėjai. Tai- 
” ’L Į gi. kuomet tu kaltini už deg- 

! tinės panaikinimą mane, tai 
l tu nežinai, tėve, ką tu kalbi.

—Orait. Maike. bet aš irgi 
(nekaltas, ba tu žinai, kad iš- 
jsigerti aš myliu. O ką aš 
: prie blaivininkų susaidės 
■ prigulėjau, tai tas nieko ne- 
(giliuoja. ba šnapsui ji ne- 
Ipriešinga. Juk tu turbut gir- 
Į dėjai, kad pats tos susaidės 
prezidentas turėjo So. Bos- 

(tone bravorą ir varė tikrą 
lietuviška spiritą, už ką ga- 

l vo da ir džėloj pasėdėt.
—Girdėjau, girdėjau.
—Na. Maike. kaip tu toks 

; mokytas ir daug žinai, pasa- 
; kyk tu man, nejaugi taip jau 
iir paliks? Nejaugi alaus ir 
i snapso Amerikoj daugiau 
Į nebus ?

—Kaip bus ateityje, to. tė-j 
■ve. niekas negali pasakyt,' 

grotais užtaisv-; jabaj galimas daiktas, 
tas ir ba.tu pentu uzpenty-j svaigalų daugiau nebus, j 
^as-„ ... . , , .... j —Na. tai kas čia man do

— Tai tikrai buvo kalėji-į a menkas, jeigu nebus ko iš-į 
mas? įsigeri?

Jes. Maike, tai buvo. —Netik Amerikoje 
regli džėla! '-Kam

—Pasakyk, r ’ ’ ’ ' _
tu tenai patekai ? (“
—Kam da klausi, juk tu ži- 

nai. kad aš snapsą dariau.
—Reiškia, tėve. ]_ 

degtinę varant, ar taip?
—Jes, pagavo.
—Na. matai, tėve, ar aš 

nesakiau, kad taip bus!
—Sakau šarap, ba tu pats J 

čia kaltas! N.
—Aš. tėve, i __ r 1 ,...................... .. .

kokiu budu aš galiu būt kai- ris šiomis dienomis atvyko 
tas už tavo darbus. ■ - •• ■ - —

—O ar jus. cicilistai. ne- dijos bankuose 
reikalavot, kad šnapsas butų daug privežta bolševikų au- 
pakasavotas?

—Na. tai kas?
—Dgi tas. vaike, kad 

snapsą dabar uždraudė da
ryt, o aš be liekarstų negaliu 
gyvent, ba mano gumbas ne
sveikas. Taigi jeigu ne jus, 
tai spirito šiandien nebūtų 
reikėję slapta varyt ir man 
nebūtų reikėję šaltoj mėnesį

icvti visi lietuvių inteligen- 
o taip pat Iitvomanai 

Man kunigai, ministeriai ir tary- 
, nes 

s valstybės 
I suverstų bėdą ant musų le 

___  gionų ir išeitų toks nemalo- 
tvviK ai c________ irūmas, koks buvo Vilniuj ii

lov A i Varšuvoj dėl žydų žudynių 
Ai Kk,Ą sv bOlJU.N. iTaip pat turi būt išžudyti 

Morris. Amerikos žymesnieji lietuviu kariu- 
nesuprantuJ ambasadorius Švedijoj, ku-

1 * 1 i 1 _ 1 ..i t t z J •» z-x i-v* T r- z-» 4- t rr -Ir

■ Nevv Yorkan. sako, kad Šve-
> esą tiek

ikso, kad Švedija nežinanti 
j ką visa tai reiškia ir ką su 
tuo auksu daryti. Auksas 
esąs sulietas į plvtas ir jo 

! vertė siekianti milionu dole- 
Į rių. Sąjungininkai ketina 
į tuo klausimu konferenciją 
turėti ir gali būt. kad nutars 

• ta auksą užgrobti už caro 
skolas.

menės karžygiai. Dėl akių 
palikt vieną lietuvių pulką, 
bet taip ji suvaržvt ir Įvest 
tokią drausmę, kad jie pa
mažėl patys po namus išbė
giotų ;
Kitus pulkus perblokšti Į 
Lenkų žemę. Karininkus pa
liksim tiktai lenkų kultūros. 
Paėmus legionam Kauną, 
tuojau pradėt gabent i Len
ku žemę lietuvių valdžios 
sandelius ir turtą. Latviams 
’e'st paimt Žagarę, Mažei
kius, Skuodą ir Plungę. Kol

tik kad be ginklų.

litvomanais 
įkuo geriausia ir laikinai ne- 
1 daryt jokiu rekvizicijų, tik 
mokėt už viską lenkų markė 
mis ir priverstinai, tik rei
kia viskas daryt atsargiai ir 
pamažėl: kas pamažėl lai- 
mėja. tas dvigubai laimėja, 
—tais žodžiais načelnik 

ipanstvva pabaigė savo kai

FILOZOFIJA.laikė adjutantas:
—Dosyc, panie probosz- 

czu, to bęndzie ne demokra- 
tycznie!

—Tai visi norit prisidėt 
prie Didžiosios Lenkijos? — 

i neva rūsčiai paklausė Jo 
Ekscelencija.

Klebonas grįžtelėjo į so
diečius ir pašnibždėjo: sa
kykit —visi, Jūsų Ekscelen
cija.

—Visi jūsų Ekscelencija.
—O kodėl jus norit pri

klausyt Didžiajai Lenkijai?
Dvarponis grįžtelėjo į so

diečius: —sakykit, sūnus jos 
esam, šviesiausias nacialni- 
ke.

—Sūnus esam, šviesiau
sias načialnike —vėl pragar- 
galiavo sodiečiai.

(Toliaus bus.)

I

I

J —Wi\vat glovvie naszego 
’ panstwa! — suriko visas su- 
' sirinkimas.

—Wiwat 
■ czelnik! — 

žiopliai.
Po pasitarimo buvo rau- 

' tas. Gražios šilkais šnabž
dančios ponios ir augšti ėr- 
buose ponai gausiai laistė 
šampaną ir kėlė ir gėrė za 
pana Naczelnika Panstvva 
za Polskę od morza do mor
za i od Moskvvy do Berlina i 
za Polskę polączoną z Lit- 
wą...

—Nėra Lenkijos be Lie
tuvos! — išmetė paskutinę 
burnelę šviesiausias Lenkų 
karalijos načialnikas ponas 
Pilsudskis ir atsistojo, kad 
?it namo.

—Svvoje dvvoiy založym. 
svvoje skarby otdamy, ale 
ligdy przcnigdy litvvin chlop 
ne bendzie sam nad sobą 
panovvac — lydėjo jį Lietu
vos dvarininkų balsai.

—Niech žyje Polska od 
morza do morza i od Mosk
vvy do Berlina.—tarė jiems 
augšti Varšuvos ponai.

Jo Ekscelencijai grįžtant 
namo gatvėm stovėjo rikiuo
tos legioninkų eilės, visur 
zujo šnipai ir pasamdyti pla
čiagerkliai šaukė:
”Niech žyje nasz naijas- 

įiejszy pan i naczelnik.”
❖ * *

—Jūsų Ekscelencija,—su
tiko poną Pilsudskį jo adju
tantas.—delegacija od ziemi 
Aluntskiej papyko ir išsiskir 
tė: nerimauja ir kitos; 

greičiau juos reiktų priimti.
—Gerai, prašyk į salę—aš 

iuos priimsiu, tik kad man 
vėl b rudo ne prineštų tie cha
mai, kaip anąsyk... Tegu 
nors kepures priemenėj pa
lieka.

Pirmutinė į salę įėjo depu-. 
acija od ziemi Seinskiej. Ją: 

vedė senas klebonas ir vieti- • 
iis dvarininkas. Paskui■ 
uos nedrąsiai suėjo ir 'vals- 

' iečiai. Pirmutinis prabilo į 
To Ekscelenciją senas kle-j 
Jonas:

—"Czesc Ci, Wielki Obi-| 
vatelu, Wodzu i Neczelni-! 
ku! Czesc Ci Krolu Duchu, 
vVskrzesicielu i Tvvorco unji 
>o’sko- litevvskiej... Otož my 
lelegacija od ziemi Seins
kiej. padamy na kolana i 
irosimy przvlączenia nas do 
įaszej matki Polskiej...

Prie tų žodžių dvarinin
kas žemai nulenkė savo gal
vą. o sodiečiai suklaupė.

—To ne demokratycznie, 
to ne demokratycznie,—su
trupino Jo Ekscelencija ir 
naliepė savo adjutantui su
kelt suklaupusius sodiečius.

Norėjo kalbėt dar ir dvar
ponis, bet jį sutrukdė Joj 
Ekscelencija ir prabilo:

nasz pan i na- 
atsiliepė gatvėš 

Į Kaip tai suprasti?

Dr. A. J. Karalius.
(Tąsa)

Epikūrininkai.
Epikūras gimė ketvirtam 

šimtmety prieš K. Jo tėvas 
buvo mokytojas kalbos, o 
motina—magijos. Jaunuolis 
vos trylika metų turėdamas 
'jau stebino mokytojus savo 
į išminčia. Išgirdęs pasaky- 
[mą, kad visi daiktai atsira
do iš chaoso, jaunuolis už
klausė: ”0 iš kurgi chaosas 
atsirado?” Mokytojas nu- 
mikčiojęs kaip galėdamas ir 
pataręs filosofiją studijuoti. 
Jis studijavo filosofiją, liet 
joje rado da daugiau painių. 
Iš pradžių Epikūras dau
giausia sėmė žinias iš Demo- 
krito filosofijos, bet paskui 
įsteigė savo mokyklą. Jam 
pasisekė patraukti daug pa
sekėjų ir dėl to gana gerai 
įsigyveno. Jis parašė dau
giau knygų, negu Aristote
lis, bet ne taip svarbių. Epi
kūrininkai atsižymėjo drau 
gingumu (reikale vienas ki
tą gelbėdavo). Epikūro 
mokslainė buvo jo darže, 
kur visko buvo pilna, todėl 
orisirinkdavo 
žmonių linl 
leisti. Jam primetama ne- .... — .
moralumas, bet tai ne tiesa. Tamybe, jei nėra susijudim- 
“žmonės visada geresni ar
ba blogesni negu jų nuonio- 
nės,” pasakė žmogaus pri
gimties tyrinėtojas. i

Labai sunku pasakvti. kur 
[link vedė garsiojo Epikūro 
fi’osofija; gal būt stoikai 
leisdavo prasimanymus: 
Epikūras mėgdavo linksmai 
laiką praleisti — gal būt 
kartais jis ir išsišokdavo 
prieš tuolaikinę dorą: nėra 
abejonės, kad nemoralių pa
linkimų žmonės mokėdavo 
savo pasielgimus Epikūro 
filosofija pateisinti, ir tuo- 
mi suardė mokvtojaus ir 
mokinių reputaciją.

Žinoma, epikūrininkai vi
sai kitaip filosofiją suprato. 
Tai ne Platono ar Aristote
lio mokiniai. Epikūrinin
kams filosofija jau nebuvo 
"eisybės menas, arba moks
las apie teisingumą ir gerą: 
filosofija jiems reiškė gyve- 

. limo meną, mokslą naudin- 
dalykas, gumo< mokslą kaip tapti lai-

randasi ne kūno užganėdini- 
muose, bet proto, nes kūno 
smaguriavimai nyksta, o 
protiniai užsiganėdinimai 
yra patvarus, užsilieka. Kas 
atkaklių moralistų galėtų ką 
šiuo klausimu Epikūrui pri
mesti ?

Nėra abejonės, kad Epi
kūras skelbė, jog per jauti
mo organus įeina laimė, 
smagybė ir užsiganėdini- 
mas. Jis skelbė blaivybę, 
gyveno paprastai, vengė 
perteklių: duok jam mieži
nės duonos ir šaltinio van
dens. o jis bus laimingesnis 
už Jupiterį. Jis norėjo pa
dauginti žmogaus užsiganė- 
dinimus, bet jis (žmogus) 
turi mokėti užsiganėdinti 
mažumėliais. Užsiganėdini- 
mą mažumėlių jis skaito di
deliu geru; turtas, jis skel
bia, susideda ne iš didelių 
valdymų, bet iš mažų reik-, 
menų. — Kur čia ”pasileidi- 
mas,” aš klausiu.

Negalima visiškai skaus
mų išvengti, reikia jų ne
paisyti. Jis stengiasi visur 

tenai dau*- rasti smagybių. Kas tik ne 
karnai‘taika pra>!<aus.mas- tai sma^bė; tik- 

1 nausia smagybe tai sielos

Nesenai pateko man į 
rankas vieno mano pažįsta
mo kareivio laiškas, kur 
tarp kitko rašoma:

Mylimas broliuk! Rodos, 
jau rašiau jums, kad buvo
me persikėlę į Vilnių. Vil
niuje gyvenosi kiek blogiau, 
kaip Kaune. Buvo ir pavo
jaus nuo partizanų. Rūgs. 
28 naktį partizanai užpuolė 
ant musų skyriaus, šaudė
mės per visą naktį ant liute- 
rionų kapinių Vilniuj. Par
tizanus apveikėme. Bet ir jie 
mus apmėtė rankinėm gra
natom. Man sužeidė galvą, 
bet pagulėjęs kiek ligonbu- 

; tvje pasveikau. Spalių 8 bu- 
vo Vilniaus evakuacija, 

i Naktis buvo labai šalta, o 
dėl trukumo vagonų važia- 

( vom ant formozo, tai labai 
( nušalau ir sugryžęs į Kauną 
apsirgau plaučių uždegimu, 
bet pasveikau ir sugryžau 
vėl darbuotis.”

Taigi išeina, kad šitas 
| mušis buvo tarp Lietuvos 
kariumenės ir šaulių, nes 
uartizanai, tai šauliai. Nete
ko girdėti, kad pas lenkus 

i butų partizanų. Prie to. Vil- 
Įniuje lietuviai lenkų nėra 
nei karto sumušę, o šitas 

■ kareivis rašo, kad partiza
nai tenai buvo sumušti. Tai
gi, kaip neversi, o išeina, 
kad lietuviai mušėsi su lie
tuviais.

Antras keistas <’
tai tas Lietuvos profesinių Į mingu, ufganėdintu. Už tai 

i ~3Jun£ų b.lu.ro, ultimatu- jr etika jiems rupi. Mokslas, 
mas valdžiai, kuo Amen- Į ųaip0 tokis, neduoda nieko 

Į kos lietuvių spauda buvo i<as mums leimę, smagumą 
anądien paskelbus. Tas biu-Luteikia; logikos ginčai epi- 
ras stato valdžiai ke.iatą kurininkams nereikalingi, 
reikalavimų ir sako, kad jei-Lgt biaurus. Fiziką jie pa
du valdžia tuos reikalayi- kenčia? etjką arba moks_ 
mus išpildys, tai darbinm- apie tai, kaip gyventi lai
kai eis ginti Lietuvą nuo mingai, Epikūras stato aug- 
lenkų, o jeigu neispildys, tai ^čiau visako. Laimė, užganė- 
ne!/ .. ... , jt- dinimas visų musų pageida-

Mes čia_ girdime, kad Lie- kimų, tai vyriausias geras, 
tuvoie nėra jokiys laisves, Smagybumas. tai vyriausias 
kad tenai yra ’vestas pri- ’aimingumo sudėtinis. Visa 
verstinas kareivianmas, L^.vjja (ne ^k žmogus) ins- 
kad visi kaip vienas .stoja tinktingai jieško smagybių, 

vengia skausmų. Ką gyvu- 
. .. . .nai daro nesumaniai, žmo-

prigulinciu pnei,rUS turėtų sumaniai daryti, 
sąjungų, derasi Kiekviena smagybė yra ge- 
ar ei. armijon, .a savaimi, bet sulyginta su 

. . . I kitomis smagybėmis gali 
lapti blogybė. Dėlto nerei- 

isanmgu biuras istiesų toKiĮkja jieškoti smagybės tiktai 
ultimatumą valdžiai yra Jelei smagybės, bet prisitai- 

rastatęs. tai reikštų, kad kant prie visatinos gyveni- 
• netuyoj nėra P^verstmo . tūlų sma-
kareiviavimo ir kad žmones gybių reikia vengti, nes jos 
tenai turi daugiau laisves.Lteityie suteikia susigrau- 

iwvaW>uja ii oent koktoj kitoj v als* kimo ir skausmo. Reikia at-
—Kadangi manęs laukia ... x ... sisakvti tulu smagybių, ži-
-- .....- -L' Įaigi, kaip tuos dalykus nant jų žaiingas 'išdavas,

dabar suprasti. Kartais reikia net skausmas
J. I akarklis. j oakęsti, žinant, kad iš jo iš- 

j — ............ ..............................eina gerų dalykų. Reikia vi-
”MES NORIM RE VOLIŲ- suomct turėti omenyje ne 
CI.JOS”. ŠAUKIA ANGLĮ-valandjlės . smagybė, bet 

me RrnADRiAi smagybe viso amžiaus, viso JOb BEDARBIAI. esimQ Epikuras nesu_ 
Pereita nedėldienį Londo- tinka su cyrenaiečiais, kū

ne buvo didelis bedarbių mi- riems rūpėjo tiktai dabar- 
tingas, kur kalbėjo parlia- ties smagybė. Kaip Aristote- 
mento atstovas Snovvden. lis, jis riša smagybę su dora 
Bet i o kalba bedarbiams—įtiktai smagus, laimingas
nepatiko ir jie užrėkė jį gyvenimas turi būti tik do- 
šauksmais: "Mes norim re-pas gyvenimas. Apart to, 
voliucijos! Mes norim sovie- Epikūras pasako, kad di- 
tų!” (džiausią ir tikriausia laimė

:ar kelios deputacijos, tai 
iš. "jako žolnierz powiem, 
wam otvvarcie: wy panovvieį 
Seinczaiiie, kosztawaliscie ( 
mnie osobiscie barzdo drogo. 
Jednakže ja. jako žolnierz, 
mam uczucie dumv krecovv- 
ea, gdy organizacja moich 
strelcovv Nadniemenskich 
zryumfują w Litwie...” 
wat Seinczanie!

—Wiwatl... Wiwat..—Wi- 
wat... pradėjo šaukt deputa
cija. tuo tarpu dvarponis vis 
mojavo rankoj kepure.

—Dar kartą ”wiwat’’— 
ūktelėjo klebonas, bet jf su

Wi-

r:

I

i

ginti savo kraštą, o čia vėl 
skaitome, kad 50.000 Lietu
vos vyrų, 
profesinių 
su valdžia, 
ar ne.

Jeigu Lietuvos profesinių L 
sąiungu biuras istiesų toki įja jieškoti smagybes tiktai

mo ir sielvartų. Jei niekas 
negelbsti, tai mirtis užbai
gia visus vargus; dėl to mir
ties nereikia bijoti. Nes, 
anot jo ”kol gyvenam mir
ties nėra, kada mirtis yra, 
tai musų nėra, kai mirtis 
yra mes jos nejaučiame, nes 
mirtis tai pabaigimas visų 
jutimų.’’

Tai yra filosofija, kuri ne
ramina mus kokiais nors 
smagumais anapus grabo, 
bet šalta tuštuma, kuri už
baigia musų vargus. Tai yra 
tos gadynės skepticizmas 
gal būt kitokioj formoj.

i Kiekvienas jutimas tei- 
' singas. sako epikūrininkai, 
nes tai judėjimas, kuri pro
te kas nors (daiktas) suke
lia. Bet kas yra juslingas, 
kuris pagamina juslumą, tai 
kitas klausimas: apie tai 
nežinome iš juslumo arba 
jutimo. Reikia atskirti juti
mas nuo priežasties ir nuo 
nuomonių ir išvadų musų 
protuose padarytų. Jutimas 
mus supažindina ne su daik
tais, tiktai su jų ypatybėmis, 
nors jis pripažįsta, kad juti
mai panašus į daiktus (dali
nai). Visi suopročiai teisin
gi. Galima padaryti klaidą 
nuomonėje apie jutimą, bet 
ne apie pati jutimą; tolimas 
bokštas (bonė) išrodo rundi- 
nas, priėję jį atrandam ke
turkampi — vienok pirmas 
jutimas buvo teisingas, nes 
bokštas išrodo rundinas, bet 
musų nuomonė buvo klai
dinga. nes tikrenybėj jis 
nerundinas.

Epikūras atmeta logiką ir 
matematiką, Ciceronas pas
tebi. Fizikoj matosi Demo
krito Įtaka.

Viskas, apart erdvės, yra 
iš medžiagos; ir dūšia me
džiaginė. Kadangi dūšia 
duoda gyvumo visam kunui, 
tai ji turi būti išskirstyta vi
sam kūne. (Modernųjų ško
tų filosofija.) Dusia nema
lonia. bet keičiasi ir suside
da iš atomų, kurie lengvai 
juda. Numirus tie atomai iš
siskirsto ir mes išnykstame. 
Kūnas su dūšia stipriai ri- 
šasi ir vienas be kito neeg
zistuoja.

Stoikai vadina epikūri
ninkus bedieviais. (Kitame 
straipsnyje paskelbsiu apie 
stoikus.) Epikūrininkai pri- 
pažista dievus žmogaus pa
vidalo, bet liuosus nuo žmo
giškų vargų, kurie nesirūpi
na žmonių reikalais. Svietas 
netobulas —dievai nejaugi 
butų tokį svietą įkūrę: jiems 
per žemas darbas. Epikūras 
pajuokia tuolaikinius tikėji
mus i dievus ir vadina prie
tarais. (Toliaus bus.)

b.lu.ro
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Aš, Ona Gelgočiutė- Grabauskienė, 
pajieškau savo brolio Kazimiero Gel- 
goto, Suvalkų rėdybos, Vilkaviškio 
aOskr , Bartininkų valsčiaus ir kaimo. 
Meldžiu atsišaukti arba kas apie jį ži
no pranešti, už k? busiu labai dėki n 
ga. (2)

Pajieškau švogerio Pranciškaus Vi- 
čio, pirmiau gyveno Montello, Mass. 
Turiu svarbų reikalų, jo pati pamirč, 
atsišaukite arba kas žinote praneškit. 

Ant. Norkus
26 Green st, Brockton, Mass.

Pajieškau Juozapo Navadausku, 
šiuo laiku gyvenęs Pittsburge. Mel
džiu atsišaukti šiuo adresu: (3)

K. Spelski
421 VViibur st, Scranton, Pa.

f PARDAVIMAI

♦
JJIZNIS gali reikšti dau

giau negu vien tiktai pel
ną.

Žinios iš Lietuvos.
(Nuo ”Kel.” korespondent.)

šakiai.
Šakių apskrities gynimos 

komitetai <' 
darbą nuo lenkų lenkčiais ir 
visokiais budais. I" 
nas nori kodaugiausia aukų

■

Ona Grabauskienė į Pajieškau uošvio Vlado Budrevi-
4811 Belwideie avė, Detroit, Mich. ■ čiaus, Vilniaus rėdybos, Trakų aps, 

Valkininkų parapijos, Bucvidonių 
kaimo. Jis gyvena Argentinoj.

Kastantas Molis
255 Broadwav, So. Boston, Mass.

Pajieškau Adoliaus Untanėno, Šven
čionių apskr, Tverečiaus valsčiaus. 
Saplių sodžiaus. Jis pat? lai atsišau
kia arba kas apie jį žinote praneškite, 
už ką busiu jums labai dėkingas. Jum 
j ra labai svarbus laiškas iš Lietuvos 
r.uo Baltramiejaus Vaičiūno. (4) 

A. Šniras
449 Cardoni avė, Detroit, Mich.

Pajieškau pusbrolių Jono, Juozapo 
ii Jurgio Kumžų, Kauno rėdybos, Ra
seinių apskr. Braškių kaimo. Girdė
jau. gyvena Illiiiois valstijoj. Meldžiu 
atsišaukti ant šio adreso: (3)

Jurgis Kromelys
Box 363. Pierce, VV. Va.

Pajieškau brolio Kazimiero 
ir sesers Barboros Bružaitės, 
gub. Šaulių apskr, Leporų 

' Meldžiu atsišaukti arba kas 
pranešti šiuo adresu;

Wm. Brazas
% Blazon Coal Co.

Point of Rocks, W;

Brazo
Kauno 
sodos, 

žinot
(4)

vo.___> padarė pas vald. pirmininką
zllvko 1 krata 1 Pajieškau Vlado ' Malinausko. Vil-dirba gynimos ...................niaus rėdyboi! Alytaus apskričio.

Krėtė apskrities Virsmm- Meldžiu ^paties atsišaukti ar kas j; 
Kiekvie- kas Griksėtis ir milicijos va-.žin0 pranešti kur jis yra. (3)

_____ fe. ris ssk^'^as Kudirka. Pa j teškinėję,! p. o. b©x ei “v^Fkcnburg. Mass. 
surinkti ir kuo nors atsižy-' pasižvalgė po kampus ir nie-' -7^7—

ko neradę apart minėtų le- paeina iš šakių miestelio. pirmiaJ 
Ir štai 9 dieną lapkričio,'gališkų knygų, išėjo susigė-

1 Meldžiu atsišaukti arba kas apie jį 
Į ž'no pranešti, už ką busiu labai dė- 
: kingas. (3)

A. Barzdaitis
1939 S. Sawyer avė, Chicago, III.

P. O. Box 64 W. Fitchburg, Mass.

mėti.

1920 m. Šakių žydų iškaloje, 
per mitingą, vienas iš jų ir j 
atsižymėjo., Baigantis pra-,-= 
kalboms, atnešė didelį sta’ą; j <2 G Rot Valai 
ir užstatė ant durių taip, 
kad niekas negalėtų lengvai: 
praeiti neaukavęs. Turintie-J 
ji pinigų aukavo^ o neturin
tieji ir negaudami čia pasis
kolinti ; veržėsi, spraudėsi 
pro duris, kaip linų sauja 
per mintuvus, bardamiesi 
kam juos užtvėrė ir gėdą da
ro. Aš matydamas visą tą ir 
girdėdamas, kad tie žmonės 
nori išlysti ir pagrįžti su pi
nigais ar kitu kokiu daiktu, 
pasakiau sale manęs stovė
jusiam draugui, kad jis pa
prašytų aukų rinkėjų, kad 
jie atitrauktų biskį stalą — 
duotų žmonėms praeiti. Pa
prašius jam, rinkėjai komi
tetai čia prie minėto stalo 
sėdėdami pradėjo visa gerk
le rėkti, šaukti ant jo, kam 
jis tvarką griaunąs.

Girdėdami tai. susirinku
sieji- labai pasipiktino ir 
daugelis jų šiaip taip išlindę 
nebegrįžo.

Vyručiai, laikas svarbus 
aukauti ir aukas rinkti rei
kia. bet tik ne tokiu šlykščių 
budu. Mandagiau apsieida
mi su žmonėmis, visuomet 
daugiau laimėsite. Tai taip 
pas mus aukas renkama, 
kaip kitur, tai nežinau.

Kapsas.

Kapsas.

LSS. Pild. K-to tarimas, j
Kadangi dauguma LSS.1 

kuopų jau nuo senai reika-1 
iauja kalbėtojų ir negali jųl 
gauti, tai LSS. Pild. K-tas 
nutarė siųsti keliaujantį or
ganizatorių ypatoje drg. V. 
Poškos.

Maršrutą surengti 
tvarkymo darbas pavesta 
drg. LSS. Administratoriui.

K. Liutkus.
Sutinku.

J.J. Prusalaitis,
T. Matas.

P. S. Viršminėtas tarimas 
yra padarytas ir priimtas 
dalies (4) narių, Brooklyn, 
N. Y. Gruodžio 19 d. 1920 m.

K. Liutkus.
Marė Jurgelionis

Sekr.- Vertėjas.

0

Sintautai, šakiu apskr.
Būdamas šventadieni Sin

tautuose, kaipo geras kata
likas, užėjau bažnytelėn pa
simelsti ir pamokslo pasi
klausyt. Pomokslą sakė vie
tos klebonas, kuris tarp kit
ko karštai- patriotiškai ra
gino parapijonis duoti ko
daugiausia pinigų gynimo 
komiteto reikalams. Liepė 
napagailėti nieko. t

Bet kaip pačiam prisiėjo 
duoti, tai nelabai dėlto nore-. 
jo.Daug darbo turėjo arklių. 
ėmimo komisija iki iš dva
siško tėvelio išgavo porą bė
rių.— Sakė, kad jo arkliai 
negeri, negalima ant jų joti, 
važiuoti neina, o prie kitų 
arkliu, tai suvisai negalima 
prileisti: baisiai kandžiojas, 
spardos ir daužos. Visokiais 
prirodymais tėvelis norėjo 
išsisukti nuo davimo, bet 
paėmė ir gana, anot jo, neti
kėtai.

Žmonės tai matydami, 
stebėjos ir pyko ant tokio 
dvasiško tėvelio, kuris mo
ka tik kitiems liepti viską 
atiduoti, o pats nenori r.ė 
poros bėriukų atiduoti tėvy
nės labui.

Kapsas.

Šakiai.
Ir vėl kratės. Apskrities 

valdybos pirmininkas V. 
Grybas, parvažiuodamas iš 
Mariampolės parvežė vietos 
knygyninkui Kriaučiunui 
knygų, šnipelis patėmijęs 
vald. pirmininką nešant Į 
kambarį ryšulį, davė žinią 
kur reikia. Ilgai nelaukdami 
—kad "priešvalstybinė” li
teratūra nepasklistų po 
žmones,— ant karštų pėdų

Aš. Marcelė Armanavičiutė, po Vy
tui Gerulienė, pajieškau Antano Ar- 
manavičiaus sūnų ir dukterų Lietu
voje. Krokininku kaimo. Krokelaukio 
parapijos, Suvalkų rėdybos. Meldžiu 
atsišaukti šiuo adresu: (3)

Marcelė Gerulienė
718 Lincoln avė.. Rockford. III. USA

Pajieškau brolio Juliaus Lipskio, 
keturi metai atgai jis gyveno Mont- 
real, Canada. Nuo to laiko aš negau- 

. nu nuo jo jokios žinios. Jeigu kurie 
į iš Montnealo lietuvių apie ji žino. 

. ! malonėkit man pranešti, už ką aš
IT . busiu jums labai dėkingas. (3)

Jonas Lipskis
1147 CommerciaI st, Portland, Ore

Pajiešsau brolio Antano Jutsevičid 
Ketino gub., Stulkių parapijos, But- 

sodžiaus. Pirmiau jis gyveno 
Chicago, 111. Atvažiavęs yra iš Škoti
jos. Norėčiau susirašyt.

Frank Jutsevičia 
R 2 Box 27, Ciinton,

Pajieškau brolio Martino Zemb- 
lausko, Vilniaus gub, Trakų pav.. 
Aleksandrovskos vaisė, Patronių kai
mo. Girdėjau gyvena apie Pittston, 
Fa. Kas apie ji žino malonėkit prane
šti, yra svarbus reikalas. (3) 

Anelė Zemblauskiutė'
118 —3rd st.; So. Boston, Mass.

j
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LSS. MARŠRUTAS.
LSS. keliaujantis organi

zatorius trumpoje ateityje 
apvažinės su prakalbomis ir 
paskaitomis lietuvių koloni-į 
jas Mass. valstijoje ir kitur. | 
LSS. kuopos ar šiaip drau
gai. norėdami surengti pra
kalbas LSS. naudai, delei 
platesnio pasitarimo tuojau 
kreipkitės sekančiu antra
šu: J. Jankauskas, 9 Tho- 
mas Park, So. Boston, Mass.

214 ŽMONIŲ ŽUVO ANT 
JŪRIŲ.

Anoj subatoj sudužo ant 
jūrių ispanų laivas "Santa 
isabela,” su kuriuo žuvo 214 
žmonių.

Pajieškojimai
Aš, Domininkas Mažrimas, pajieš

kau savo pačios Kleofos, kuri pabėgo 
nuo manęs 21 d. spalių, šių metų, pa
imdama 1000 dol. pinigų. Ji paeina iš 
Kauno rėdybos, Telšių apskričio, Ila- 
kių miest, tamsių plaukų, žydrių akių 
ir apie 4 ir pusę pėdų ūgio. Ji prasi
šalino su Ignu Aleksiejų, kuris paei
na iš Kauno rėd, Aleksandravo aps., 
Rokiškės parapijos, Pečių kaimo. Jis 
yra gyvanašlis, turi šviesesnius už jų 
plaukus, žydrių akių.

<3>
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Pajieškau dėdes Kazimiero Gulbi
no, Kauno gub, Telšių apskr, Žema
lės kaimo, pirmiau jis gyveno Seatt- 
le, Wash, taipgi ir kitų giminių ir 
pažįstamų pajieškau;. malonės atsi
šaukti arba žinantie pranešti.

Zuzana Sakaitė
43 Dean avė, Hyde Park, Mass.

Aš, Mikolas Baerunas. jieškau ty
ro Motiejaus Baeruno. dvidešimts 
metų Amerikoje, šišliečių kaimo, 
Krekenavos parapijos, Panevėžio ap
skričio, Kauno rėdybos. Meldžiu at
sišaukti arba kas apie ji žinot prane
šti šiuo adresu: <3)

Mikolas Baerunas
291 Wythą avė, Brooklyn, N. Y.

Pajieškau broiio Danizo Vaitkevi
čiaus, Kiliškių sodos, Papilio parapi
jos, Kauno gub, pirmiau gyveno Chi- 
cagoje. Kas aoie jį žino malonėkit 
pranešti, yra svarbi žinia iš Lietuvos.

Veronika Vaitkevičiūtė (3;
160 Bolton st, So. Boston, Mass.

Pajieškau pusbrolio Mikolo Rudio. 
Prašau atsišaukti arba kas apie jį ži
no pranešti

St. Stak.eliur.as
11 Grenwoed pi, Hyde Park, Mass.

Pajieškau pusbrolio Kazimiero Me- 
leikio. paeina iš Kauno rėdybos. Pa
nevėžio apskričio, Vabalninku vais, 
Nališkiu kaimo. Pirma gyveno St. 
lx»its. Mo, paskui Chicagoje. Malo
nėkit atsišaukti ar kas žino pranešti.

Ant. Meleikis (3)
26 Mercer st, So. Boston. Mass.

Aš, Liudvise Rentauskienė, pajieš
kau dviejų pažįstamų merginų Kas- 
tancijos ir Onos Grinevičiukių. Jodvi 
paeina iš Kauno gub., Garždų para
pijos. Supani sodžiaus, girdėjau, jog 
ab;dvi gyvena Providence. R. I. ir jau 
vedusios, viena po vyrui vadinasi 
Bmz-’uskienė. o kita Barkauskienė. 
Meldžiu atsišaukti arba kurie apie 

žmote pranešti, už kų busiu labai 
dėkinga.

Liudvisė Rentauskienė
3Si) Park st., Laivrence, Mass.

Jicškau savo brolio Antano Naujo
kaičio. prieš karę išvažiavo į Ameri
ką. Meldžiu atsišaukti šiuo adresu: 

Kastancija Naujokaitė
Stotis Kazlų Rudos. Mariampolės 

apskr, Suvalkų red, Lithuania.

Pajieskau Aleksandro Jonaičio, gy
veno Rumlord, Me, turiu svarbų rei
kalą, kas apie jį žino malonės praneš
ti arbą pats lai stsišaukia. (2) 

Juozapas Trosas
P. O. Box 62, Derby, Conn.

i

Pajieškau savo moters Elzbietos 
Steponavičienės, kuri pasidavus Elz
bieta Valaitis. Ji pabėgo su Antanu 
Zdanevičium rugpiučio mėnesy, 1919 
m. iš Northampton, .Mass. Girdėjau, 
gyvena Rochester, N. Y. Meldžiu atsi
šaukti, nes as pasidaviau į teismų dėl 
persiskyrimo. Jeigu kas apie jų žino, 
meldžiu duot man žinia, už kų busiu 
labai dėkingas. (53)

B. Steponavičius
•383 Park st, Holyoke, Mass.

Pajieškau brolio Antano Gudo, pa
einančio iš Žarėnų parapijos, Tarvi- 
dų sodos. Rygoj buvo apsivedęs su 
Vesulaite iš Dusulių, Papilės apygar
dos. Dabar jo moteris Marta mirė ir 
duktė Stepanija dideliam varge. Mel
džiu atsišaukti arba kas toki žind 
pranešti. Yra ir daugiau svarbių rei
kalų. (2)

Aleksas Gudas
16 E. 113 pi, Chicago, III.

I’apieškau draugo Jono Petraičio 
Kauno red.-, Raseinių apskr? Bebirt 
kaimo. Pirmiau jisai gyveno Water 
bary. Conn, dabar nežinau, kur ran 

ži 
dė

•juiv, kvini., uavai irriinau, i\ui i 
basi. Meldžiu atsišaukti arba kas 
note pranešti, už ką busiu labai 
kinga. (2)

Alena Mačulikė
962 N. Warnock st. Philadelphia, P:

Pajieškau švogerio Vinco Barkauc 
ko, iš Lietuvos Suvaiką gub, Ma 
riampolės apskr, Liudvinavo vaisė, 
p rmiau gyveno Scranton. Pa. Ka. 
apie ji žino malonės pranešti arb 
pats lai atsišaukia, yra svarbus rei 
alas. Alekas Daminik (3)

I’. O. Box 23, Melrose, Conn
Pajieškau savo buvusios draugė. 

Kazimieros Tamošiūnienės (po tėvai. 
L-ipačinskiutės). kuri prasisalino nu
manęs 15 d. spalių, 1920 m, pasiim 
dama 50 dol. ir 2 mergaites Megutt 
J i metų ir Aldonelę 10 metų. Tode 
kreipiuos i visuomenę, kad man pra 
neštų, kur ji randasi. Taipgi pranešt 
visuomenei, kad nuc tokios vpato

As, Domicėlė su savo vyru Petru 
snij u ir brolis Ladislovas Valiauga, 
pajiešl om savo švogerio Povvlo Vai- 
šučio ir seselės Veronikos. Jie paeina 
iš Rašoliškių, sodžiaus. Zielvos vaisė, 
Ukmergės pavieto. Švogeris Stanislo- 
vas nai*važiavo į Lietuvą. Aš labai 
norėčiau susirašyt su sesele. Jie pir
miau gyveno Detroit. Mich. Kas žinot 
ju adresą, praneškit mums, už ka bu
sime labai dėkingi. (2)

Petras Šniras
1520 Grant st, Garv. Ind.

Aš. George Dagis, pajieškau savo 
pusb’-olio Jono Tamuliuno. Apie 5 
mėnesiai atgal jis gyveno po numeriu 
107 James st. Wateibury. 
girdėjau buk dabar esąs 
Mass. Meldžiu atsišaukti 
apie ji žinot pranešti, už 
jums labai dėkingas.

Geo. Bagis.
6600 Greem’ood’ave, Chicago, iii.

Conn. iv 
Gardner. 
arba kas 

ką busiu 
< 3)

Aš. M. A. Kirtiklis, norėčiau susi- 
rašvti su savo gentimis, draugais ir 
pažįstamais. Busiu dėkingas už laiš
kus nuo giminia, pažįstamų bei drau
gų- M- A. .Viller (5;

U. P. R. R. R &B Foreman
Green River, Wyo. J

Columbia
LIETUVIŠKI REKORDAI

Čionai jų paveikslai pirmas
apie tokią porelę praneš, tam skiriu 
$25 dovanų.

Mieloji Kleofata. sugrižk pas ma
ne. aš už viską dovanoju. O jeigu jau 
taip nenori su mar.im gyventi, tai 
nors divorsą paimtume. Jei nemisiini 
grįžti, nors laiška parašyk. (54) 

D. Mažrimas
31 Hudson avė, Brooklyn. N. Y.

Pajieškau sesers Marės Ramanauc- 
kiutės, Suvalkų gub.. Gudelių vais., ir 
kaimo. Taipgi pajieškau dėdės Kuda- 
rausko. Turiu svarbų reikalų. (2) 

Magdė Ramanauckiutė
1925 Vraget Ali. SS. Pittsburgh. Pa.

Pajieškau brolio Felikso Žakavi- 
čiaus ir švogerio Antano Davidavi- 
čiaus. Jiedu paeina iš Kauno rėdybos, 
Vilkmergės apskričio. Meldžiu atsi
šaukti po šiuo adresu: (2)

Ona Žakavič
64 Valley st, AValiir.gford, Conn.

apsisaugotų, nes ji netinkama šeimy
niškam gyvenime. Už pranešimą apie 
ją busiu labai dėkingas. (53) 

A. Tamošiūnas
147 Second st, Girardville. Pa.

Aš, Kazimieras Jbkubauskis, pa- 
jieskau savo pusbrolio Jono Jokubau- 
?kio, Kauno gub, Raseinių pavieto. 
Kaltinėnų miestelio. Keli menesiai at
gal girdėjau, kad jisai gy veno Ulinio? 
valstijoj. Taipgi pajieškau Boleslovo 
Blinstrupo. tos pačios gubernijos, 
pavieto ir parapijos. Kulijų kaimo, 
girdėjau kad gyveno Illinois ar Penn- 
sylvanijos valstijose. Meldžiu atsi
šaukti arba kas apie juos žino praneš- 
ti šiuo adresu: (.3)

< has -Jacubs, Red Ilouse, Nevada.

Pajieškau Jono \ itkausko. Kąuno 
-ub, Vilkmergės pavieto, Troškūnų 
parapijos, Gailutiškio viensėdžio. Tu
riu svarbų reikalą, meldžiu atsisaukt.

Joseph Vitkauskas (4)
105-> E. 78 st, Cieveiand, Ohio

KAINO duonkepis įieško darbo. 
Kalis

34 E. Dedham st, Boston, Mass.

Gražus Columbios Lietuviški Rekordai
Lietuviški Columbia Rekordai, kurie pažymėti apačioje, ne vien 
tik suteiks -Jums patiems daugeliui vakaru muzikos pasilinks
minimų, bet taipgi <iaug vakaru palinksmins ir j ušų draugus. Ar 
galėtumėt jus rast kur nors kitur tiek daug linksmos muzikos, 
kuri taip giliai galėtų pripildyt jūsų širdis džiaugsmu? Ge
riausia pasaulyje muzika, kuri gali sužadinti jūsų jausmus 
nusiminimo valandose visados yra gatava ant Columbia Rekor
dų. Jus galite rast visus užvardinimus, vardus artistų ir nume
rius Pilname Katalioge Columbios Rekordų lietuvių kalboje, ku
ri bile Coiumbios pardavėjas mielai jums suteiks. Nurodyti re
kordai suteiks Jums pilną ir Įvairų programą dainų ir šokių už
pildyti vakarą.vakarą.

10 Inch—§1.00

E-4716

E-1796

E-4647
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f Laiškas nuo Barbutės
J Piicniunas ir Lušnakojis 
i- Derybos.

Nedėlios rytų. I’olka. 
Orkestrą.

<
Dėl musų jaunimo. Polka 

Benas.

<
Mergelė tu mano miela.

Valcas. Armonikų duetas.
Kur tu eini. Polka. Orkestrą

žiūrėkit 
Columbia 
ženklis ir 
numerius
Rekordu—

kad butu 
Vaizba- 

pa minėk 
Columbia

Liūdnas gyvenimas.
Piicniunas ir Lušnakojis 

Motelyje.

' irbaliaus polka. 
Orkestrą.

Sesutės valcas. 
Kvartetas.

[Mylimoji, Polka.
J Columbios orkestro.
[Vestuvių valcas.

Columbia Lietuviš
ki rekordai yra ste
bėtini. Lietuviški 
Recordai, padaryti 
Lietuvišku artistu.
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APS1VED1MAI
Pajieškau apsivedimui merginos 

mylinčios dorą šeimynišką gyvenimą 
ir laisvos nuo prietarų, nesenesnės 
kai 26 m. Geistina, kad merginos 
atsilieptų laiškais, prisiųsdamos pa
veikslą. Tiktai tas merginas meldžiu 
atsiliepti, kurios netur vaikinų ir no
rėtų ištikrujų susipažinti dėl apsive-. usunmui ueveis Kaip ir liau
dinio reikalo. Jei kur tokia mergina 1 ji. Si farma randasi tik 2 mylios nuo 
randasi, meldžiu atsiliepti ant žemiau _ didelio pramoningo miestelio. Arti 
paduoto adreso. Atsakymą suteiksiu, mokyklos, krautuvės, bažnyčios, ge- 

: i>---- .—ii-t...................... . ras vanduo. Parsiduoda už
4200 dolerių. Jnešt reikia 2600 dole
rių. Tai yra auksinė proga. Rašykit 
tik angliškai. (3)

Nathaif tVeisler's Farm Agency 
9 School st, Danielson, Conn.

PARSIDUODA FARMA.
Ši farma tuojaus turi būt parduota. 

115 akrų žemės. 30 akrų dirbamos, vi
sa kita ganyklos ir miškas, 5 melžia 
mos karvės. 1 arklys 170 vištų, veži
mai ir visokį kiti reikalingi padarai, 
puiki 8 ruimų stuba su piazais, gera 
barnė, vištininkai beveik kaip ir nau-

kiekvienai. Paveikslų grųžinsiu ant 
pareikalavimo. Vyrus meldžiu nera- 
šinėti. J. M. B. (4)

1639 W. North avė., Chicago, 111.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės, ne senesnės mano metų, 
t. y. 32. Aš esu našlys, turiu vieną 
mergaitę 6 metų. Su laišku malonė
kite prisiųsti ir paveikslą, kurį ant 
pareikalavimo sugrąžinsiu.

Jonas Lukauskas*
183 Kast 7th st, New York City.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės nuo .30 iki 40 metų. Aš 
esu našlys 37 metų. Platesnes žinias 
suteiksiu laiškais. (7)

Mr. G. A.
145 Skilman avė., Brooklyn. N. Y.

Pajieškau apsivedimui merginos. 
Turiu kapitalo. Vaikynus meldžiu ne- 
rašinėti. (2)

Joseph VVaitkus
234 E. 12th st, New York,-N. Y.

Pajieškau apsivedimui merginos 
»e skirtumo tikybos, nuo 19 iki 28 m, 
ad butų siuvėja ir mokėtų angliškai 
•išyt. Aš esu siuvėjas (kriaučius), 
ariu savo dirbtuvę, biznis eina gerai, 
•aiškus rašykit angliškai. (2)

Taylors
Box 10, Grayslake. III.

Pajieškau apsivedimui merginos 
uo 20 iki 25 metų. Aš esu 30 metų 
aikinas, laisvų pažiūrų. Katra mylė- 

' ų apsivesti, meldžiu atsišaukti, pri- 
iunčiant savo paveikslą. Atsakymą 
uosiu kiekvienai ir paveikslą sugrą- 
insiu. (55)

. J. F. Lavvet
Box 27, Clearcreek, Utah.

Pajieškau apsivedimui merginos 
rba našlės ne jaunesnės kaip 23 m. 
r nesenesnės 30 metų. Aš esu 35 m. 
aikinas, mainerys, gerai uždirbu, 
aunu po 150 dolerių kas dvi savaite. 

■Tenoriu merginos arba našlės tur
ingos, bet protingos, nepaisau, kad 
>utų ir su vaiku. Meldžiu atsišaukti 
■risiunčiant paveikslą. (53)

Paul Katrunas
Box 40, VVoltpit, Ky.

Pajieškau apsivedimui merginos 
irp 20 ir 27 metų, laisvų pažiūrų; aš 
su vaikinas 27 metų, turiu gerą dar
ią ir maionėčiau su pirmu laišku 
ad mergina prisiųstų paveikslą. At- 
akymą duosiu kiekvienai ir paveiks- 
ą pareikalavus grąžinsiu. Vyrai lai 
erašinėia. P. N. D. (3)

Box 102, Short Creek, W. Va.

Pajieškau apsivedimui merginos 
uo 22 iki 25 metų amžiaus arba naš- 

ės nuo 30 iki 35 metų. Kuri mylėtu- 
net linksmą gyvenimą, atsišaukit 
uojaus. Maionėčiau, kad su pirmu 
aišku prisiųstumet ir paveikslą. Aš 
■su 27 metų. (2)

William S. Hart
?. O. Box 218, Burdine, Pa.

REIKALAVIMAI.
ISReikalinga mergina arba moteri. 

>rie namu darbo, prie mažos šeirny 
ios. Mokestis 30 dolerių ant menesio 
r daugiau, taipgi pragyvenimas. Ma- 

’onėkit atsišaukti. J. Pelvvalos 
4S W. Washington avė.. Du Bois, Pa.

REIKIA 300 DARBININKU
Kurie moka lietuviškai rašyti. Pirma 
įtrašyikit laiškų ir pažymėkit. kurie 
nori dirbti Lietuvoje ar Amerikoje. 
Tada gausit visas informacijas. (21 

A. Mavikas
793 Bank st., Waterbury, Conn.

NUO $50 IKI $100 | SANVAITE.
Žednas vienas gali užsidirbti. Paty

rimo nei mokslo nereikia. Kreipkis 
ori e mus. o pastosi biznierium. (55) 

STRIUPAS CO.
90-92 Ferry st., Nev.ark, N. J.

KOŽNAM
kuris moka rašyti, vyriškos ar mote
riškos lyties, labai gera proga prie 
gero amato savo namuose. Galima 
padaryti didelius pinigus. Prisiuskite 
savo antrašų ir už 2c. štampų klaus
dami informacijų. (3)

Wm. S. GARSINSKAS,
P. O. Box 104, Plainsville, Pa.

LIETUVOS LAIVYNAS
Visokį banditai lyg erkės lenda Į Lietuvą ir siurbia jos 

kraują. Bet Lietuva erkes priputusias kraujo sutraškys. 
Nepavyks nė dvarponiams nė Lenkams užsest ant spran
do Lietuvos žmonių. O laivynas visuomet gelbės Lietu
vai atsikelt iŠ vargo ir iš pelenu. Togi delei

Jeigu nori, kad Lietuvos vėliava plevėsuotų ant jūrių;
Jeigu nori savu laivu pasivažinėti Lietuvon;
Jeigu Įdomauji užjurire pirklyba;
Jeigu nori kad paštas reguliariai eitų tarp Lietuvos ir 

Amerikos; Jeigu nori kad tavo siuntiniai ir pinigai 
greitai pasiektų gimines Lietuvoje; Jeigu nori pats 
dalyvauti Lietuvos prekyboje ir turėti gerą pelną;

Jeigu nori prisidėt prie atkėlimo Lietuvos iš bėdų ir 
vargo, tai skubinkis pirkti akcijas Lietuvos Garlai
vių Bendrovės.

Akcija su 10', padengimui organizatyvių išlaidų (sur- 
pluso) kainuoja $33.00. Kas penkios akcijos duoda vie
ną balsą Lietuvos Garlaivių Bendrovės reikaluose.

I^enkai ir Rusai siūlosi Lietuviams su savais laivynais; 
argi mes lietuviai busime žiopliais ir remsime tuos, kurie 
Lietuvą nuengt stengiasi? Gana svetimiems dievams* 
prisitarnavome, pradėkime dirbti labui Lietuvių tautos 
bent syki ’

Visais Lietuvos laivyno reikalais kreipties reikia pas 
Lietuvos Garlaivių Bendrovės Generalį Agentą.
Dr. J- ŠLIUPAS, 1419 N. Main Avė.. SCRANTON. PA.
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PARSIDUODA FARMA.
už labai prieinamą kainą. Jeigu 
draugas bijai bedarbės ir bado ir no
ri palikti turtingu, nepraleiskie šios 
progos, 29 akrai žemės, 4 miško, pir
mos klesos žemė su trioboms, galima 
užvest auginimą paukščių ir kiaulių, 
slapus gauna dykai iš Philadelphijos, 
7 mylios nuo Market street foru 
( amder.o. Atsišaukit šiuo adresu:

Peter Bendick < 3)
Almoneson avė & Turkey Hill R<1, 

Westville, N. J.

ŽMONES. TEMYKITE.
Užėjus brangenybei pragyvenimo, 

daugelis jūsų plaukiosite po mares be 
jokios mislies ir. tas plaukiojimas 
jums^ daugiau atsieis. Jeigu jus norite 
gauti , teisingų žinių apie vakarines 
valstijas, kaip tai Wyoniing, Colora- 
do, Idaho, Utah, Washington, Mont
ana, tai įdėkite į laišką 1 dol money 
orderį ir prisiuskite mums, o gausite 
teisingą atsakymą apie visokius pub
likos darbus ir žemes, kiek tik mes 
žinom.

Information Bureau of West 
S. ZUEY (3)

P. O. Box 456 Sheridan, Wyo.

ALBANY. N. Y.
LIETUVIŲ ŽINIAI!

Paranki ir graži lietuvių svetainė Jo
no Mirapolskio. randasi prie didelės 
gatvės, prieina gatviakariai, vieta 
puki, parankumai visokie; vestuvėms 
išsirandavoja už $5.00, baliams ?10.00 
mitingams $1.00. Reikale esant kreip
kitės, turėsit prielanku patarnavima.

JONAS MIROPOLSK1S
257-259 No. Biulevard. Albany. N.Y.

KLEBONAS KALTAS”
Už dvėjetos, trejetos sąVaičių jau 

išeis iš spaudos nauja orginalė iš 
1919 ir 1920 metų iš tikrų lietuvišku 
atsitikimų keturių veiksmu komedija 
"KLEBONAS KALTAS.” Parašė T. 
Janušas^ Artistai, megėjai-lošėjai, 
pasiskubinkite šį veikalą užsisakvti. 
Reikia užsisakyti 8 knygutes, nes 
apie tiek vra veikiančių asmenų. Kai
na tik 45 centai. Pirm negu pradėsit 
šį' veikalą skaityti, stipriomis virvė
mis suriškite savo šonus, kad iš juo
ko ne eksplioduotų! Su užsakymais 
kreipkitės į leidėją M. S. Du,‘ 130 
Hooster avė, Akron, Ohio. Reikalau
kite visose redakcijose ir knygynuo
se. Kas nori pasiskaityti, gali užsi
sakyti tik vieną knygutę, šios kome
dijos užtenka visam vakarui lošti, 

eikalas yra moksliškas, morališkas, 
naudingas, o j'uokų be jokio galo...

Pasiskubinkite su užsakymais, nes 
po Naujų Metų beveik visi egzemp
lioriai bus persiųsti Lietuvon.

Leidėjai M. S. J. Du, 130 Wooster 
avė., Akron, Ohio.

S. Nesant merginų artisčių, lo
šėjai gali būti vien vyrai, už tai ir 
mažose kolonijose šis veikalas gali 
būti suloštas.

PATARMĖS MERGINOM 
APIE LYTIES DALYKUS

Parašė M. H. Sanger. Knyga pa
puošta tam tikrais paveikslais. Išlei
do F. J. Stropienė, prirengdama nau
dingų patarimų ir moterims. Kurios 
dar neturit minėtos knygos, tuojaus 
užsisakykit. Su užsakymais siųskit ir 
pinigus, money orderi arba popierinį 
dolerį, ant vardo

F. J. STROPUS
30 Broad way, So. Boston, Mass.
Agentams duodame gerų nuošimtį.

DAKTARAS NAMUOSE.
Ką ti išėjo iš spaudos nauja knyga 

DAKTARAS NAMUOSE. Knygu
tėje aprašoma visokias vaistiškas žo
les, šaknis. žiedai ir tt, nuo kokių li
gų ir kaip vartojama. Su lotyniškais 
užvardyjimais, taip kad kožnas gali 
jas gauti bile aptiekoje. Apart to, 
yra daugybė gerų pamokinimu, slap
tybių ir receptų. Tokia knygutė yra 
kožnam reikalinga. Prekė tik $1.00.

M. ŽUKA1TIS (35)
451 Hudson avė, Rochester, N. Y.

Gerb. Muzikos vadų, solistų ir choris
tų domai.

NAUJOS DAINOS.
Parašė A. ALEKSIS.

Keturios gražios dainos 
balsui prie fortepiano:

1. Meilės uždegta krūtinė ..
2. Graži čia giružė ........
3. Ak, myliu tave................
4. Visuomet širdis surakinta ____
Dvi skambios (maršai) dainos miš-

ram chorui:
5. Mes grįšim ten ...
6. Ginkim šalį Lietuvos 
Senesnieji leidiniai;
7. I.. V. Hymnas. mišr. chorui 25c.
8. Meilė, vienam bals, ir pianui 40c. 
Reikalaudami malonėkit adresuoti:

A. AI.EKSIS (D
657 Josephine avė., Detroit, Mich.

vienam

65c. 
•30c. 
75c. 
60c.

i-tc. 
•30c.

Skaitykit ir platinkit tėvy
nės gynėjų laikraštį 
“TRIMITĄ”!

■'Trimitas’' kas sąvaitę lankydamas 
savo skaitytojus, parneš jiems įvai
riausių naujienų apie politiką ir karo 
padėtį, pasakos apie musų karžygius- 
<ariumenę. šaulių partizanu žygius 
fronte, apie musų priešo nedorus dar
bus ir klastas.

“Trimitas” duos įvairiausių pamo
kinimų ir patarimų, reikalingų kiek
vienam Tėvynės gynėjui žinoti.

"Trimitas" dės gražių eilių ir karo 
dainų, apysakų, atsitikimų ir feljeto
nų iš kovų lauko ir pačių kovotojų 
gyvenimo.

"Trimitas” eina 34 puslapių knyge
lėmis, papuoštas gražiu viršeliu, žada 
pradėti eiti paveiksluotas.

Adresas; "Trimito’’ Redakcija ir 
Administracija, Kaunas, I,aisvės Alė
ja 26.

«
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HOMORISTIKA.
j no kelnių kišenius krausto, i Biednas Abraomas. ; Puolių panlavėjas jas turi

; iš po padus- Numirė žmogui pikta pa- ką tik partraukęs. — Joseph 
į ir atkišau, bet ti. žmogelis verkia. Jo (hau-jTriner Company, J333-45 S.

: Ashland Avė., Chicago, 111....nešoviau.
—Tai kodėl nešovei?
—Nes šiandien bučiau bu

vęs jau našlys.

gas l amina jį, sakydamas:
—Neverk, neliūdėk, ii jau 

i*nt kelių Abraomo.
—Gaila man Abraomo, — 

atsakė verkiantis vyras, - - 
nes ji prie pirmos progos iš
draskys jam akis.

"PROLETARAS”
Puia.ilio l,i"uiMOc<s Darbininkų Uni

jas mėnesuii.' laikraštis. Kainą 1 ___
melams. Adresuok 1 sekamai

"Proletaras”
ItMij \V. Madison st., Chicago. III.
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Muilas ir suris.

Kodėl ant kunigo galvos 
plikė?

Traukinis bėgo visu smar
kumu per gražias lygumas. 
Pasažieriai, žiūrėdami per 
langus, džiaugėsi gamtos 
gražumu. Tarpe pasažierių 
buvo ir kunigas, o sale jo 
žydas. Staiga jie pamatė 
pievą, kurios vidury buvo 
plikė be žolės, žydas, norė
damas rast proga su kunigu

Viena lietuvė So. Bostone pasikalbėt, klausia:
aiėjo anądien atraitom ran- —Nu, jagamastis, kas tai 
kovėm lietuvio krautuvėn ir galėtų būt, kad toj vietoj žo- 
trenkus ant stalo šmotą gel- lė neauga?
tonos medžiagos sako į —Ar tai tu dar nežinai, 
krautuvninką: kad toj vietoj, kur žydas pri-

—Štai tavo muilas, ką paškudina, niekas neauga, 
pats skalbia ir drapanas pa
daro kaip sniegą!... Išskalbk 
tu juo savo klyną... Aš jį 
tryniau dvi adynas, o putų 
nėra nei šitiek!— pliaukšte
rėjo spritku krautuvninkiū 
po nosia.

Krautuvninkas paėmė tą 
šmotą i rankas:

—Ale, moteriške, čia nėra 
muilas!

—Tai kas čia? —sušuko 
moteris. — Juk vakar aš at
siunčiau vaiką su knygute ir 
sakiau, kad duotum jam 
svarą muilo ir svarą sūrio. :

—Taigi, taigi, tamstelė, 
čia ir vra svaras sūrio—pa
aiškino krautuvninkas.

Gaspadinė tuomet atsimi 
nė

—O, tai dabar a 
nau, kodėl burdingieriai ki-! 
kino, kad senvičiai buvo ne
gardus. Tai, mat, per mistei- 
ką aš jiems muilą supiaus- 
čiau. Už tai Pyteris su Džio
vu ir bėgiojo visą naktį.

—Ui. vai!—stebisi žydas. 
—tai todėl, turbūt, ir ant ja- 
gamasties galvos tokia dide
lė plikė...

Apskelbimas.
Tūlas barberys davė kuni

gui 5 dol., kad tas paskelbtų 
bažnyčioje jo biznį.

Po pamokslui kunigas sa
ko:

—Mieli broliai ir seseris, 
kurie esate apžėlę, eikit pas. 
barberį K., jis jumis nuskus.

Gerai atsakė.
Kunigas Pilvinskas važia

vo į kitą parapija aplankyti 
savo konfratą. Bevažiuojant 
vienas jo arklių smarkiai 

aš jau ži-'suprunkštė.
—Ką jis sako? —klausia 

kunigas savo furmano, 
i ėdamas pajuokauti.

—Nežinau, kunigėli, nes 
aš lotyniškai nesuprantu.

no

Naudingas žmogus.
Aplankęs ”sesc-rų” 

vienas lietuviškas ] 
čius grižo aną naktį 
vėlu laiku namo.

Netikėtai iš už kertės iš
šoko plėšikas ir atkišo revol- valgyt, 
veri:

—Atiduok visus pinigus ir 
laikrodėli, nes kitaip tuojaus 
nusiųsiu i dangų!

Bet Į dangų prabaščius 
nepanorėjo, todėl iškrapštė 
300 dolerių, atsisegė laikro
dėli ir viską sudėjęs plėšikui 
į kepurę nuėjo namo tuščias.

Kada parėjęs namo pra-. 
basčius papasakojo apie tą 
užpuolimą savo gaspadinei, 
ji sušuko:

—Ot. Kaziuk, kad tu turė
tum bent vieną toki vyrą pa
rapijos komitete, tai aukų 
nedėldieniais netiek galėtum 
surinkti!

Nekantrus vaikas.
Vaikas (į svečią):— Kadai

I

namą, tu eisi namo ? 
prabas- 
i gana

Svečias:— 0 kas tau?
Vaikas:— Nes mamė sa

kė. kad duos vakarienę, kuo
met tu išeisi. 0 aš taip noriu

Nekulturiški.
—Kokie nekulturiški žmo

nės tie dainiai. Ot. skaitau 
laikraštyj, kad jie publičnai 
parduoda savo dukteris 
tam. kuris daugiausia duo
da.

—Tai tikras barbarizmas! 
Pas kulturiškus žmones to
kie dalykai atliekami slap
tai.

Skirtumas.

Yorkietis:— Kad 
galėtum suprasti,

Truputi perdėjo.
New 

tamsta 
kiek pas mus mergos sutepa
miltų ant savo veidu, tai pri- 
vesiu šitokį pavyzdį: kada 
syki smarkiai palvjo, 
gatvėmis liėgo baltas 
duo.

Philadelnhietis:— E. 
tai niekis! Pas mus 
kaip palvjo, tai mergos 
virto i ’donacus.”

lie
tuviškos davatkos viena ki
rą išsikeikė ir pasidavė teis
man.

—Kokiais žodžiais ji tave 
koliojo? —paklausė teisėjas 
skundikės.

—Ji išvadino mane viso
kia, o ant galo pasakė: 
susitraukėlė rupūžė.”

—Ką tas reiškia rupužė 
—paklausė teisėjas.

—Varlė, —atsakė advoka 
tas.syki . -

Pa‘ dikė.

Vieną gražų rytą dvi

”tu

tai 
van-

i

Vaikų liogika.
Vincukas sako i 

ką:—Kiek metų turi tavo 
mažas broliukas?

BIJO RIAUŠIŲ.
‘‘Jeigu jus nenorit, kad mu

sų aptieka butų sunaikinta 
per galimas kilti 
kogreieiausia 
daugiau savo 
per orlaivį, jei galima. Musų 
Karčiojo Vyno kostumeriai 
jų reikalauja.” šis praneši
mas, gautas iš Gary, Ind. ke
lios dienos atgal, parodo, 
kaip didelis skaičius yra tų, 
kurie jau žino, kad Trinerio 
Kartusis Vynas tai yra ge
riausia gyduolė pataisymui 
prasto apetito, taip pat nuo 
vidurių nemalimo ir galvos 
'skaudėjimo. Svarbiausia jo 
sudėtinė dalis —kvepiančio
ji medžio žievė, apie kurią 
štai kas rašoma Enciklope
dijoj Britanikoj: ”Tai yra 
svarbiausia iš visu sudėtinių 
daliu gyduolių, ji netik išva
lo pilvą, bet vartojama pavi
dale toniko dėl žarnų, kad 
apsaugojus nuo nemalimo.” 
Išbandykit ir kitas Trinerio 
gyduoles, kaip tai: Trinerio 
Angelica Kartulį Toniką. 
Trinerio Sedativą nuo Kosu
lio, Trinerio Linimentą ir tt. 
Jūsų aptiekorius arba gv-
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riaušes, tai 
prisiųskit 

Kalendorių
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—No, no! —sušuko skun- 
....... —Varlė vienas, o ru
pūžė visai kitas daiktas.

—Wat is the deferent bet- 
ween rupužė and frog?—

Jonu- paklausė teisėjas.
—O, big difereiit, mister 

džiotlž. Frog džiemping laik 
•Jis dabar vra vienų metu! rabi t, o rupužė voking laik 

‘ ’<au —paaiškino skundėja.—atsako Jonukas.
—Ar jis gali vaikščioti?
—Ne.'
—O aš turiu vienų metų 

šuniuką. —sako Vincukas— 
tai jis ir už mane greitesnis.

—Jis turi būt greitesnis, 
nes jis turi keturias kojas— 
atsakė Jonukas.

Vagis.
—Pereitą naktį pabudau 

ir pamačiau, kad vagis ma-

Peklos karštumas.
Jonas:— Ar tu gali isivai 

zdinti peklos karštumą?
Jurgis
Jonas: 

ištirpytą geležį?
.Jurgis
Jonas:

žis prieš peklos karštumą, 
tai tik ”aiskrvmas.”

v D. iš D.

UNITED AMERICAN CINESIr tu gali tapti turtingu, tėmyda- 
mas nurodymus, kurie telpa knygelėj 
po vardu
"TIESUS KELIAS PRIE TURTO”, 

šita knygelė tai yra raktas prie 
tuno, kuris priguli tau.

"Tiesus kelias prie turto” išaiškina 
daug biznio ir i.-dubyslės patupėtų, 
‘ * " ’* i nei sap-

. nuut ne sapnavo.
! ‘Tiesus kelias prie turto” kaip zer- 
kole nurodo, kaip ir ka daryti.

i “Tiesus kelias prie turto" paliukuos 
■ tave iš atginęs vergijos ir padarys 
1 neprigulmingu.

“Tiesus kelias prie tūrio" pa roti v s 
tau. kaip su mažu kapitalu galėsi 

. pradėti savo biznį ir tapti turtingu.
• "Tiesus kelias prie turto“ kaštuoja 
' liktai I doleris su prisiunumu, bet 
i verta yra daug daugiau.

Taigi dabar tuoj, nelaukdamas nei 
minutės, reikalauk nuo manęs pri
siųsti jums tą neapkainuojanios ver
tės knygele. Pinigus meldžiu siųsti 
mor.ey orderiu arba popierinį dolvrį 
laiške. (3)

Adresuok šitaip:
W. YURKEVICH

3326 S. Halsted st, Chicago, III.

i

1 dol. karių lig šio laiko lietuviai

Didelė Naujiena Visiems!
Nauja knv^a "Receptai ir Sekretai” 

į Apsisaugojimas nuo įvairių iisjų.)
Nuo visokių epidemijų, kokios ten 

įebut. Iš viso yra receptų ir slapty. 
>ių sekretų 39<k Kaina buvo 2. dol. ir 
>ut buvę veltui visi patarimai. Dabar 
aina tik 1 d.4. dcl greito jos išparda

vimo. Ji turi rastis pas kiekviena su
augusį vyrų ir moterį. Rcikaiinjri 
srei tai platintojai. Duodam iO nuoš. 

itabar ii;’.- duodami lapeliai už JOc. 
(aipellat duodami lik knygos pirkė
jams. kurie prisius i dol. ir 10c.

Driko žmonės serga? Dėlto, kad ne
žino iš kur atsirandi lietos. Trumpai 
pažymėsiu, kų reiškia "Masturbacija,’ 
kuri pagimdo nemažiau šešias ligas: 
lytiškus ir nerviškus uždegimus š!a- 
pinimo kanalo, pūslės, prostatiškos. 
gilės, inkstų, skuros ligos, ligos oran 
einančioj skylėj taip vadirasmos 
morrhoidai. kartais išauga raudona 
gilė, vadinama pils. Nepasigydysi | 
nervų romatizmo ligų, kol nepasigy-j 
clysi viršminėtų ligų. Ilemorrchoida! Į 
gaunami nuo svaiginančių gėrimų ir j 
prigimti nuo tėvų. ?>*ažus kūdikius Į 
turi labai daboti, nes daugiausia mir
šta nuo jų. Kartais išauga ant kūno 
raudoni be viršūnės tamsus skaudu
liai. juos visus turi duoti daktarui 
prapjauti.

Ši knyga tinkama dovanoms. Pa
siųsk ja Į Lietuva giminėms. Medžia- 

a paimta iš Suvienytų Valstijų ”Me- 
dicology“ (mediko! gijos). Yra labai 
puikus 7 receptai dėl plaukų ir dėl 
•■erviškų ir visokių skuros ligų, liet 
pirma naudok dėl valymo kraujo ir 
• ervų ligą gerus antiseptikus ir anti- 
eptiškas mostis. Paimk adresą, nes 

daugiau nebus garsinama. Pinigus 
siųskit tik money orderiais adresuo
dami: <2)

IVm. I.. Matulionis
I’ost Office, West Frankfort. III.

:<
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Pasportai į 
Lietuvą.

Mes parūpiname greitai 
PASPORTUS

su Latvijos vizų keliauti
Į LIETUVA 

važiuojantiems per Libavą 
tiesiog iš New Yorko.

Geriausis patrnavimas ir 
pigiausios Kainos siunčiant 
siuntinus per telegramą ar
ba per paštą Į LIETUVA.

čekius išduodame i Lie
tuviu Komercijine Banką 
Kaune.

Pinigai važiotis su savim 
neparanku.

JOINT SERVICE WITH

Tiesiai iš NEW YORKO J HAMBURGĄ
Trumpiausias susisiekimas su visomis dalintis Centralinės Europos

GARLAIVIS "MOUNT

!?e

Tiesioginis perplaukimas tarp

NEW YORKO ir HAMBURGO
Labai paranki kelionė Lietuviams ii Rusams.

Didelis moderniškas garlaivis *’MANCHURIA” išplauks
26 D. VASARIO-FEBRUARY. 1921.

Trečia kiesa iš Nevi Yorko i Libavą.................. $132.00
Trečia kiesa iš New Yorko i Eytkunus ............ 130.00
Trečios klesos pasažieriams yra duodami valgiai su pa
tarnavimu dideliams valgomam kambaryje. Motoms 
ir vaikams rezervuojami kambariai su klasetais.

Kreipkitės Į Kompanijos ofisą 84Statė st., New York arba į vietos Agentus.
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Intematiorial Bankers 

Company 
103-5 SALĖM ST., 
BOSTON, MASS.

Įseigta 1880 m.

visomis dalimis l'entrąlinės
Pirmiau buvęs . .

"Prince Eitel Friedrick” < . 
J i 

1. ) Nuo 2 vai. po pietų ' ■
8. nuo Pier No. 7 i ;

North River j | 
“IfANSA (būvėsi!

I! 
i! 
i»

CLAY”
VASARIO 
KOVO 
BAI.ANDŽ. 12 1

garlaivis

New Yorko ( Į l ARMKKE.

Poiam reguliariai kas sąvaitę išplauks
Victoria Luise) ir nauji guriai .iai, kurie dabar budavujami.

Garlaivis ”.\10l \T 4 aRROI.1.”
Garlaivis FRIESI.AVD”
Ruimai su 2, 4, ir 6 lovom ant 
mieji ruimai, rųkymui ruimai, 

deniai .
visas (as patvarkymas trečios Liesos

Garlaivis .MOI NT < LINTON”
Garlaivis "VOGT1.AND"

garlaivių. Specialia: valgo- ; • 
ruimai ir pasivaikščiojimui j I 

i! 
U
i

NEW YORK CITY

.šią visu 
ėjejiinui

pasažieriams.

Reikale rašykit bile vienam mu ųi autorizuotam agentui arba

BROADMAY39

ATYDAI

Siutus, Overkotus 
ir kitokius Rubus
DUOKIT PASIŪT MUMS.
•an■■■■mm■■■■■■MMHMM■M

užtikrinam, kad Jus guččdyidt '
Ir turėsite GRAŽIUS RUBUS. Kadangi j 
mes imam materiją iš gerųjų firmų ir pri- i 
aueruojxtn rūbą pagal žmogų, todėl muaų 1 
pasiūti siutai ar uverkotai nesudarko žmo- ] 
gana išvaizdos ir būna tvirtesni.
VISOKIUS VYRAMS SIUTUS IR OVKR- 
SOTUS PASIUTAM PIGIAI IR GERAL J 
TAIPGI IŠ VALO.M IR IŠPROS1NAM 1 

VYKU IR MOTERŲ RUBUS ]
Darbas geras ir užtikrintas. Kaiaa ]

prieinama. <
Tikras Jašą brolis Uetarta

Ant. Januška
222 W. BROADWAY, 

SO. BOSTON, MASS. 3
Tslefoaaa: So. Boston—aidU |

ATYDAI

•* 
t 
t 
I 
I 
I 
I 
t 
t
• 
» 
f 
I 
I 
I 
t 
♦ 
I 
I 
t

NAUJI
NAUJI LAPAI

Puikus Sieninis Kalendorius 
1921 m. DPKAI! Prisiųsk 2 centu 
štampą apmokėjimui persiuntimo 
lėšų, prisiusime kalendorių. (3)

THE SEN-RAYTO CO.
6617 AVade Park avė., 

Cleveland, Ohio.

LIETUVIŲ

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

Partraukiame iš Lietuvos gimines ir pažystamus.

LAIVAKORTES VAŽIUOTI KRAJUN IR Iš KRAJAUS; 
SIUNTIMAS IR MAINYMAS PINIGŲ; PRIIMAMA PI
NIGUS ANT PAČEDIJIMO IR MOKAMA NUOŠIMTIS.
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ČIRKŠ Le $2.45.i

C
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KAS NAUDOJA PAIN-EXPELLERĮ?

: SKU i

darbo
narni- 
-Expellens

.‘T1O V 
netikc 

imin

Šitą čirkšlę taikstančiai moterų su 
>asitenkinimu rekomenduoja. Pada
lyta iš minkšto raudono gumo, įtalpi 
".a savyje 8 uncijas vandens, čirkš- 
cia plačiai į šalis, taip kad plauja vi
sas dalis vietos. Pri siųsk §2.45 su sa
vo 
ne daugybę tiems panašių dalykų ir 
’rietaisų.

FISHLEIGH & CO., Dept. «4, 
CHICAGO. ILL.

antrašu. Taipgi mes turi

Rašykit tuojaas.

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

0. S. HAIL STEAMSBIP COMPANY,
uGejimo. 
r a v. kimu

n-Expelleri 
diegimo.

VASARIO-FEB. 19 D. IR BALANDžIO-APRIL 6 
Iš NEW YORKO be persėdimo TIESIOG I 

BREMENĄ IR DANCIGĄ 
LAIVAS ”SUSQUEHANNA”

Pasažierių Skyrius; 99 Statė St.. Boston, Mass.. Tel.: Fort Hill 6745 
Važmos Skyrius; 120 Broad'vay. New Verk, ar pa- vietinius agentus.
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Ne.
Ar matei kada I

Taip, mačiau.
Ištarpyta gele-'

i

I

BE KO ŽMOGUS ^NEGAL GYVENT
!BE sveikatos, mokslo, litera- 3 

šeimynos mėnraščio: Meilės- - 
Kaina metui $3.00. 1 num. 
dailės paveikslų knygos. Kaina 
Meilė ir Dailė. Kaina §2.00.

į£SįB turos, dailės, juokų# meiles ir ... 
■RU šeimynos ir Sveikatos Sargo. T 
. 25c. BE didžiausios visame sviete ‘ 
§4.00. BE puikiausio.- apie meilę knygos: 

BE Portugalą Minyškos Meilišką Laišką

!l!
. I 

knygos, kurioje telpa didžiausi meilės sekretai. Kaina §1.00. BE knygos i;i 
apie paleistuvybę: Baltoji Vergija.. Kaina §1.00.

Mes jau esame praktiškai patyrę, kad be musų laikraščio ir knygų nei 
vienas žmogus negali laimingai ir smagiai gyventi; o kas mano kitaip. 
tas labai storai klysta ir griauja savo laimės rūmą iŠ pat pamatų. Todėl 4i 
visiems, kurie nori laimingai gyventi, tik viena išeitis tebelieka: o tai yra Įjj 
tuojaus užsisakyt musy laikrašti, ir knygas.

Pinigus siųskite money arba express orderiais, ar- 
t ba bankos čekiais, arba popierinius dolerius regis- 
r truotame laiške. Aiškiai užrašykite savo ir musų 
- adresus:, AL. MARGERlS PUB. CO.

2023 St. Pau! Avė , U CHICAGO, ILL.
( Mokslas)

Prašalinkite Slogą su

QUININECASCARA
FOR >5^ A

Colds, Coaghs ' La G
AND 
irippe

Užleistas šaltis vra Pavojingas
Neatsiduok likimui. Turėk tuos pavyzdingus 
dėl pirmo nusičiaudėįimo.

Prašalina šalti i 24 valandas— negelbsti. 
Gripų i 3 dienai—Geras nuo Galvos skaudėjimo.

Quininas šitokios formos nepadaro efekto galvoje—Cascara yra ge
riausias paliuo3avir.iui Tonikas—Nėra Migdonų Hills’o vaistuose.

VISI APTIEKORIAI JUOS PARDUODA.

vaistus po ranka

f ..Telefone: Maiden 873-W. CHELSEA 1691-W.

DAKTARAS S. C. PAVLO
Sugrįžo iš Rusijos kur jis buvo vyriausiu daktaru Penzos gu- i 
bernijos ligonbučio ir Odesos ligoninės. Specialistas-chirurgas ir j 
veneriškų ligų.
CHELSEA. MASS., 142 BROADWAY.
MALDEN, MASS- 356 FERRY ST.
Priėmimo valandos: nuo 10-11 rvte, nuo 6-8 vakare.

ADAM SABULIS

Kas mane išgelbėjo nuo varginan 
čių ligų? Salutaras Bitteris. Aš pei 
praeitus 4 metus buvau vos tik gyva 
Aš kentėjau nuo nevirinimo pilvo i’ 
dispepsijos. Mažai tegalėdavau valgy 
ir suvalgytas maistas suteikdav< 
daug man nesmagumo — atsiliepdav, 
skilvyj skausmai, rėžimas, gurgima-
vidurių. Diegliai suimdavo po krutinę, 
šonuose ir strėnose. Niekur aš nega
vau pagelbos dėl savo sveikatos. Bet 
kada aš pradėjau reikalauti Salutaras 
Bitteris ir Salutaras Regulatria dėl 
moterų, pradėjau gerai jausties, gerai 
valgyti ir dirbti, pasidarė smagu vis
kas. Per 6 mėnesius aš savo paveiksi; 
nebegaliu pažint ir palikau laiminga 
naudodama Salutaras Bitteris. Kaina 
§1.25. Galima gaut geresnėse aptieko- 
se, o kur negalima gaut kreipkis pas

SALUTARAS DRUG CHEM. CO. 
Prof. J. Baltrėnas.

į 1707 Halsted St., CHICAGO. ILL 
i Užlaikotn žoles nuo visokiu ligų.
i Šitą apgarsinimą turėtų perskaityt 
kiekvienas, iškirpt ir pasilikt.

Aš, Alena Kostovska, pasiro
dau visai publikai akyse.

Straight Adams
RANKŲ DARBO UNIJOS 

CIGARAI.

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

kymus per C.O.D.

Baksai prasideda nuo 25 cigarą 
iki 1,000 cigarų.

Jeigu norite gerų Cigarų, tad 
ožsisakvkite pas mus. 

1SDIRBĖJIS

233 Broadvay,
SO. BOSTON, MASS.



A. E. JOHNSON & CO.,
42 BROADVVAY,
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DIDZIAUSIS PASIŪLYMAS
TIK PER 30 DIENŲ!
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musų kostumeriui, kuris užsisakys viršuję nurodytą laikrodėli, čia nu rody-1 |

i

I

ALKOGOLIS. Musu knyga aiškina, 
kaip padaryt jį iš grudų ir maliaso; 
išspausdinta iš valdžios patlavadiji- 

i mų, leistinų šiuo tarpu. Kaina 25c.
— . v. . . f . J , . . r . . , Sun Suply O. SOS Sun Bldg. Newregis, žinoma kiekvienatn, todėl ir jo protas turi pada- York, n. y

MARKSIZMAS IR 
DARVINIZMAS.
Pagal A. Pannekoek’ą parašė Markeris.

(Tąsa.) i kuris tik barni? pamislvti
VIII. ĮRANKIAI, PROTAS

IR KALBA. Karia mes galvojame ai
r. . . . sprendžiame, tai tikrybėje
Draugingumas ir jo pa- Jnes laibame patys į save; 

sėkmės, padorumo pajauti- Ries tuomet pastebim, kad 
mai,yra ta ypatybe, kuri sunjcu aįškiai protauti 
skina žmogų nuo gyvūnų, nevartojant savo mintyse 
nors ne visti. Pas žmogų te- žodžių. Jeigu mes protauja- 
ciaus yra tokių ypatybių, nie ne žodžiais, musu mintys 

pasilieka nereiskios ir mes 
negalime jų sujungti. Tai 
kiekvienas gali lengvai per- 
sistatyti iš savo patyrimų. 
0 tai būna todėl, kad taip 
vadinamas abstraktis pro
tas yra pažinimo (suprati-

Iryli tokį pat apskriti, tai 
yra nesekti pirmutini ispu- 
IdĮ, bet pagalvoti apie įran- 
ikį, o jau tik paskui siekti 
{objekto (daikto). Šitas ma- 
terialis aplinkbėgis pagami
na protini aplinkbėgi; ’min-

ciaus ; ................... .
kurios priklauso tik jam 
vienam ir kurios skiria ji 
nuo viso gyvūnų pasaulio. 
Tokiomis ypatybėmis visų 
pirma yra kalba, paskui 
protas. Žmogus yra taipgi 
vienatinis gyvūnas, ką var- . ....... ....... ~
toja savo rankomis paga- ma) mintis, ir gali reikštis 
mintus įrankius, kiti gyvu- tiktai per pažinimą. Pažini
mai prie šitų dalykų turi la- )T!US <rj mes galime nurodyti 
bai maža palinkimo, kuomet tiktai su pagalba vardų. 
. ............ ........  ... gįejcvjena pastangą padi

dinti musu protą, kiekviena 
pastanga paplatinti musų 
žinojimą turi prasidėt daik
tų pažymėjimu ir paskirsty
mu, suprantama, su pagal
ba vardų arba pavadinimų. 
Kalba todėl yra proto ka
mienas, medžiaga, iš kurios 
visas žmogaus mokslas gali 
būti pastatytas.

Skirtumą tarp žmogaus 
proto ir gyvūno proto labai 
gabiai prirodė Schopen- 
hauer. Gyvūno veikimas 
priklauso nuo matymo mo
tyvų (priežasčių); pasidė- 
kavojant tiktai šitiems mo
tyvams, gyvulis mato, girdi 
ar tėmija kokiu nors kitokiu 
budu. Mes visados galime 
nusakyti, ką prigundvtas 
gyvūnas darys, nes mes ga
lime matyti tai. Tečiaus su 
žmogum yra visai kas kita. 
Mes negalime nusakyti, ką 
jis veiks, nes mes nežinome 
motyvų, kurie stumia ji prie 
veikimo: mat, jo motyvai 
yra mintys jo galvoje. Žmo
gus sanprotauja, ir taip jam 
darant, visas jo žinojimas, 
rezultatas pirmesnių prity
rimų, pradeda veikti, ir tik 
tada jis nusprendžia ką ir 
kaip daryti. Tuo tarpu gi 
gyvulio veikimas priklauso 
nuo umaus Įspūdžio.

Turėdami kūno reikalavi
mus, žmonės ir gyvūnai yra 
prispirti patenkinti juos 
medžiaginiais daiktais. Įs
pūdis, padarytas Į protą, 
yra umus paraginimas veik
ti; reikalavimų patenkini
mas yra veiksmo mieris bei 
tikslas. Tečiaus pas gyvu
lius veiksmas urnai paseka 
Įspūdi. Pavyzdžiui, gyvūnas 
mato savo auką ar maistą— 
ir jis staiga puola, griebia, 
ėda. Tai jau yra jo prigim
tas instinktas. Gyvūnas iš
girsta kokį nors baisų balsą, 
ir tuoj nešasi iš tos vietos, 
ieigu tik jo kojos yra pritai
kytos veikiam bėgimui, ar 
atsigula taip, kad jo niekas 
nebepamatytų, žinoma, jei
gu tik jo odos spalva tar- 

į nauja jam kaipo apsaugoto- 
ia nuo priešų. Tečiaus pas 
žmogų tarpe Įspūdžių ir 
veiksmo ateina jo galvon il
ga eilė minčių ir apsvarsty
mų. Jo veiksmai priklauso 
nuo rezultatų jo apsvarsty
mo.

, Iš kur betgi paeina šito- 
kis skirtumas? Ne sunku 

• permatyti, kad tai daug pri
klauso nuo vartojimo Įran
kių. Kaip mintys susidaro 
tarp žmogaus Įspūdžių ir 
veiksmo, taip Įrankiai yra 
tarp žmogaus ir to, ką jis 
siekia Įsigyti. Toliaus, ka
dangi Įrankis Įneina tarp 
žmogaus ir aplinkinių daik
tų, tai mintis turi kilti tarp 
Įspūdžio ir veiksmo. Žmo
gus neina prieš savo priešą 
tuščiomis rankomis, neigi 
jis bando tuščiomis ranko
mis susigriebti maisto; jis 
eina prie to aplinkiniu keliu, 

pavieniai, bet visos drauge.lvadinas. jis paima Įrankį ar 
Kad kalba ir mintys gali ginklą, ir tą jis panaudoja 
gyvuoti tiktai bendrai, tai, prieš savo neprietelius. O

tarp žmonių jie išvystė vi
sai naujas ypatybes. Daug 
gyvūnų turi šioki-toki bal
są, kurio pagalbai jie gali 
vieni kitus suprasti, tečiaus 
tiktai žmogus turi taip išto
bulintą kalbą, kurios pagal
ba jis gali pavadinti kiek
vieną daiktą ir veiksmą. Gy
vūnai turi taip pat smegenų, 
kuriais jie mintija, tečiaus 
žmogaus mintis yra visai ki
tas dalykas, kuri mes vadi
name nuosakiu arba išmin
tingu protu. Gyvūnai taipgi 
vartoja kartais tam tikriem 
tikslam Įnagius, kaip antai 
medžiaga lizdams, o bež
džionės kartais vartoja pa
galius arba akmenius ir 
ginklo vietoje. Bet tiktai 
žmogus vartoja įrankius, 
kuriuos jis sužiniai pasiga
mina savo rankomis tam 
tikriems tikslams. Vienok 
tas faktas, kad tokių palin
kimų, nors primitvvėj for
moj, yra beveik pas visus 
gyvūnus, aiškiai mums pa
rodo, kad tos ypatybės, ku
rios šiandien skiria žmogų 
nuo žemesniųjų gyvūnų, ne
buvo suteiktos jam kokiu 
nors stebuklingu tvėrimu, 
bet išsivystė per nuolatini 
Įrankių, proto ir kalbos var
tojimą.

Gyvūnai, gyvendami vie
nas nuo kito atskirti, nega 
li tokio išsivystymo laipsnio 
pasiekti. Tiktai kaipo dra u
gijinis asmuo žmogus galė
jo tokio laipsnio pasiekti. 
Mat, be draugijos kalba yra 
kaip ir nereikalinga, taip 
kaip ir akys tamsumoje. 
Kalba yra galimas dalykas 
vien tiktai draugijoje, ir 
lik tenai ji reikalinga kaipo 
įrankis susižinojimui su vie
nas kitu. Ir todėl visi drau
gijiniai gyvūnai turi šiokį 
ar toki balsą, kurio pagalba 
jie gali vienas kitą suprasti, 
nes kitaip jie negalėtų bend
rai jokio darbo atlikti. Gar
sai, kurie tarnavo pirmuti- 
niems žmonėms susižinoji
mo ženklais, laikui bėgant 
išsivystė į atskirus vardus 
Įvairiems veiksmams pava
dinti, o vėliaus ir į vardus 
Įvairiems daiktams reikšti.

Įrankių vartojimas taipgi 
tiktai draugijoj tėra gali
mas, nes vien tik draugijoje 
gali užsilikti Įgyti dalykai. 
,f'en, kur gyvena tiktai vie
nas, jis tiktai sau ir išradi
mą tegal pasidaryt; jam mi
rus, tas išradimas taipgi iš
nyksta, ir taip kiekvienas 
turi pradėti vis išnaujo. 
Tiktai draugijoje padaryti 
anksčiau išradimai gali už
silikti ir gali būt tobulina
mi, nes draugijoje kad ir 
numirs išradėjas, tai visgi 
kiti pasilieka ir pas juos pa
silieka jo išradimas.

Šitos ypatingos žmogaus 
žymės yra netiktai neatski
riamos nuo jo socialio gyve
nimo, bet tarp jų da gyvuo
ja ir labai tvirtas sąryšis. 
Šitos ypatybės neišsivystė

I?
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tys, vedančios prie tam tik- 
i‘o akio, yra pasekmė Įran- 
kių reikalingų atlikti tam 
tikrą aktą.

Čia mes turėjome paėmę įj 
labai paprastą primityvių 
Įrankių pavyzdį ir pirmą 
protinio vystymosi laipsni. 
Juo labiau komplikuota 
technika išsidirba, tuo la- iii 
biau didesnis yra materialis ij 
aplinkbėgis, ir kaipo rezul-;i> 
tatas, protas privalo pada- ii 
ryti dar didesnį apiinkbėgį. i‘ 
Kuomet įrankius kiekvienas Ji 
gaminosi sau atskirai, tuo-A* 
met juos daryti žmogaus 
protą turėjo stumti ir vado-:^ 
vauti’ mintis apie maistą ir’‘ji 
kovą už jį. Čia jau mes turi-'‘ji 
ne ilgesnę minčių eilę, tarp 
'Spūdžio ir galutinio užga- * 
nėdinimo žmogaus reikala
vimų. Kuomet mes ateinam 
orie savo laikų, sužinome, 
kad šita eilė yra labai ilga ir 
komplikuota (paini). Da- 
ieiskime, darbininkas, kuris 
•.•ra atleistas nuo darbo, per
mato alkį. Jis perka laikraš
tį, idant patyrus, ar nėra 
ten jieškoma darbininkų. 
Jis eina ant geležinkelio ir 
siūlo savo darbą, o algos ti
kisi vėliau, kad apsisaugo
jus nuo alkio. Kaip tai ilgą 
aplinkbėgį protas turi pada
ryti, iki jis pasiekia to, kas 
jam nuskirta! Bet tatai su 
tinka su musų laikų augštai 
išsivysčiusia technika, su 
kurios pagalba gali užganė
dinti troškimus.

Žmogus betgi nevaldo tik
rai viena Įrankį, bet dauge- 
’i. ką jis. pritaiko skirtin
giems tikslams. Šituo žvilg
sniu žmogus jau daug ski
riasi nuo gyvulio. Gyvulys 
uenužengia toliau tų iranr 
kių, su kuriais jis užgimsta, 
tuo tarpu žmogus pasigami
na sau Įrankių ir permaino 
;uos.nagai savo noro, žmo
gus, būdamas gyvunu, var
tojančiu įvairius Įrankius, 
turi turėti protini sugabu- 
mą pasirinkti tuos Įrankius. 
I jo galvą Įvairios mintys 
ateina ir išeina; jo protas 
apsvarsto visus Įrankius ir 
kokios pasekmės butų juos 
panaudojus; ir jo žingsniai 
priklauso nuo šitų apsvars
tymų ir nuosprendžių. Jis 
taipgi palygina vieną mintį 
su kita ir, žinoma, laikosi 
nuomonės, kuri geriausiai 
tinka jo mieriams.

Gyvuliai neturi tokios 
ypatybės; ir tai butų berei
kalinga jiems, nes jie neži
notų, kaip ją pavartojus, 
’au jų kūno forma yra to
kia, kad jie apsirubežiuoja 
mažame apskrytvje. štai, 
levas gali tiktai staiga šokti 
ant savo’ aukos, bet negali 
mislvti, idant pagavus ją 
besivejant. Kiškis yra taip 
suformuotas, kad jis gali 
bėgti; tečiaus jis neturi ki
tokių apsigynimui ypaty
bių, nors jis ir norėtų turėti. 
Šitie gyvuliai nieko nespren 
džia. išskyrus momentą 
griebimo ir bėgimo. Kiek
vienas gyvulys yra taip jau 
subudavotas, idant tikus ap- 
•ubežiuot cm vieton. Jų vei
kimas turi pasidaryti tvir
tu įpročiu, šitie įpročiai te
gaus nėra nepakeičiami. 
Gyvuliai juk nėra mašinos. 
Patekus gyvuliams į naujas 
aplinkybes, jie permaino sa
vo senus papročius ir Įgau
na naujų, tinkamesnių. Ne 
kokybėje gyvulių smegenų, 
bet jų kūno subudavojime 
yra rybos. Gyvulio elgęsis 
yra aprubežiuotas jo kūno 
subudavojimu ir aplinkybė
mis, i r todėl jam labai 
mažai tereikia atsižiūrėji
mo atgal.

(Toliaus Bus.)
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Pinigai i Lietuvą
Kapitalas $18,0*090 00

1U1.
Stebėtinai pasekmingas nu

siuntimas pinigu per American 
Evpress Kompaniją j Lietuvą 
prieš karę, dabar vėl atnaujintas 

Sugražinti kvitai parodo kad 
nusiusti i Lietuvą pinigai, būna 
priimti bėgyje trijų sąvaiėiu. 
Mes Lietuvoje išmokame Marke
lėmis. kurie dabar tenai kursuo
ja. Musu prekės žemos, patar
navimas geriausias.

American Evpres.-; Kompanija 
yra uždėta 1841 metuose, turi 
Įmokėtą kapitalą $18,000.900.00 
ir siunčia dauginus pinigu i Eu
ropą negu bent koku kita kom
panija. Kompanija tur savo, loc- 
ną 21 lubų milžinišką namą ant 
Broadwav. New Yorke. kuri čio
nai matote, ir jame talpinusi vy
liausieji musą ofisai

Naudokite musu "Dolerinius 
Money Orderius” išmokėjimams 
pinigą ir persiuntimu Amerikoj 
ir Ivanadoj. Parduodame viso-

>jrl»»sUt tftsts 
Mmticm Expr«ss Cuąaoy 

65 Br*i<way Net Urk

kilt, Europinius pinigus. Kada siųsite bile kur pinigus, 
tad siuskite per American Espress Kompaniją ir visa
dos reikalaukite kvitos nuo siunčiamu pinigu, kad turė- 
ir«ėt prirodymą. Kreipkitės i blie musų ofLsą arba rašy
kite Lietuviškai Į musų vyriausvjį ofisą:

AMERICAN EXPRESS CO.
FOREIGN MONEY ORDER DEPARTMENT

65 BROADVVAY, NEW YORK, N. Y

BALTIC-AMERICAN LINE
Vietoje RUSIŠKOS -AMEROKONIŠKOS LINIJOS.

Į LIETUVĄ
Tiesiai be persėdimo iš NEW YORKO į LiEPOJŲ SI 15. 

Š5 Karės Taksų. Pirmas laivas išplauks apie
10 ir 20 SAIS1O-JAN_ 1921 M.

Užsisakykite vietas ant laivo dabar 
Kreipkitės pas musų agentus arba prie:

Generalis Pasažierių Agentas
NEW YORK, N. Y.

Žmoįjrue kasosi gal\ą. 
kad palenyxint niežėjimą. 
Kasįmasi pasidaro papro
čiu, ir tuomet žmogus ka
sosi nejučiom?. Bet jis 
žino, kad jam niežti, ir 
visi kiti tą žino. c

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

daugiau niežėjimo, kasimosi, plaukų slinkimo ir kitų nesmagumų, 
įvykstančiu nou pleiskanų.

F F L E S
panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas. 
Paskui tik retkarčiais suvilgymas galvos apsaugos ją nuo pleiska
nų atsinaujinimo.

RL'FFI.ES yra maistinga maudynė galvos odai ir plaukams. 
Ji nesugadins nei jautriausios odos. Jus negalite apsieiti be 
RUFFLES. jei turite pleiskanų.
j Jus aptiekininkas parduos jutęs už 65c. bonkutę. Mes taipgi 
galime atsiust jums tiesiog, jei gausime nuo jūsų 75 centus paėto 
markėmis ar money order. kuriuos siųskite šiito adresu: «
--—F. ad. RICHTER & CO., 326-330 Srcaasvay, New York <——

I s 
I

Mes sumanėm išparduoti 3,000 gelžkelio laikrodėlių nežeminta kaina tik 
per 30 dienų, šis laikrodėlis tai yra gelžkelio laikrodėlis, šis modelis tik 
truputį didesnis negu sidabrinis doleris. Pirmos klesos darbo, su 21 akme
niu, pritaikinus iki minutai ir laika rodo teisingiausiai. Todėl šituos laik
rodėlius vartoja daugiausia dirbantieji ant geležinkelio žmonės ir tie, ku
riems reikalinga žinot teisingas laikas. Darbas ir viršeliai yra gvarantuoti 
ant 20 metų. Toks laikrodėlis mažiausia vertas 25 dolerių, bet mes parduo
sime juos laike šio išpardavimo, kuris tęsis tik 30 dienų už $12.45 ir kaipo 
dovana prie kiekvieno laikrodėlio duosime kostumeriams DYKAI šiuos dai
ktus: 1 Puikius paauksuotus laikrodėliui lukštus; 2 Gražų paauksuotų 
branžalieta su imitacija laikrodėlio: 3Fountainine plunksną; 4 Barbeno; 
britvą; 5. Britvai galąsti diržą; 6. Pinigams diržą, kuris padarytas taip,' 
kad tu niekuomet nepamesi pinigų ir niekas jų nuo tavęs nepavogs; 7. Pu- 
čiamą vargonėlį, kuri ką tik aplaikėm iš Europos; 8. Paauksuota žiedą su į 
gražiu akmeniu. Tuos 8 čia nurodytus daiktus duodame DYKAI kiekvienam 

tų^daiktų atskirai mes neparduodam. Kadangi šis pasiūlymas tęsis tik 30 
dienų, tai neatidėliok laiko bet prisiųsk tuojaus 1 dol. depozito, o likusius 
užmokėsi pristatant daiktus. Užtikriname, kad busite užganėdinti. Jeigu gi ; 
ne tai pinigus sugrąžinsime. Rašykit tuojaus ir adresuokite- (2)

PRACTICAL SALES COMPANY* I
. .1219 Narth Irving Ava., Dept 1001 Chicago, IIL

f

Lietuvos Respublikos
Istorija ir žemlapis

TUOJAUS IŠEIS Iš SPAUDOS

ŠITAM VEIKALE TILPS VISI FAKTAI IR DOKU
MENTAI, KURIE PARODO:
1. Kaip socialistai ir revoliucionieriai kovojo už paliuosa-

vimą Lietuvos.
2. Kaip tuo pačiu laiku kunigai rėmė caro valdžią.

Kaip kunigai stengėsi prijungti Lietuvą prie Vokieti
jos, kuomet revoliucija paliuosavo musų šalį iš po 
caro jungo.

4. Kaip klerikalų Taryba buvo pakvietus Į Lietuvos kara
lių kaizerio generolą Urachą ir kaip musų kunigė
liai mokino tą junkerį ”Tėve musų” lietuviškai.

5. Kaip revoliucija Vokietijoj nuvertė kaizerio valdžią ir
išblaškė paskutinius musų atžagareivių pienus.

6. Kaip tuomet Lietuva buvo apskelbta respublika.
7. Kaip susirinko Steigiamas Seimas.
8. Kas ir kaip Steigiamąjį Seimą rinko.
9. Kokios partijos rinkimuose dalyvavo ir kiek kuri jų

savo atstovų pravedė.
10. Ką Steigiamas Seimas nuveikė.
11. Pilna Lietuvos sutartis su Rusija.
12. Lentų ant Lietuvos užpuolimas. Ir daug-daug kitų 

dalykų.
ŽEMLAPIS bus lygiai įdomus. Jis bus spalvuotas ir 

parodys, kur eina Lietuvos Respublikos rubežiai, kaip ji 
padalyta į apskričius ir tt. Jis bus didelio formato, dailiai 
sulankstytas ir po vienais viršeliais su knyga apdarytas.

Užsisakykite šitą veikalą tuojaus.
KAINA, KOL KAS, BUS TIK $1.00.

Darydami užsakymą, išpildykit paišeliu žemiau pa
duotą blanką ir prisiųskit šitokiu adresu:

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

SLANKA UŽSAKYMUI:
"Keleivio” Administracijai:

Aš, žemiau pasirašęs, įdedu čionai $1.00 už Lietuvos 
Respublikos Istoriją ir že«>iapi, kuri "Kel.” administraci
ja turi prisiųst man tuojau, kaip tik tas veikalas išeis iš 
spaudos.
Mano vardas.
Adresas ....
Miestas.

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

ant 100 Salėm str, kur rasite visokių naminių vaistų šaknų nuo vi
sokių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsisenėjusie Mą 
mutizmą, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valimui, nuo uždegimo plau
čiu, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slaptingų li
gų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo dėl vyru ir mo
terų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių. Mes jums patarnau
sime kuogeriausiai, pašaukiame geriausius daktarus per telefonų už- 
dykų. Todėl jeigu norite gaut gerus vaistus ir sučėdyt pinigus, tad 
ateikite j APTIEKĄ po numeriu

100 SALĖM ST„ BOSTON, MASS.

HENRY F. MILLERĮ& SONS 
PIANO CO.

Kiekvienas, kuris turėjo 
progą grajinti ant ROJA
LIŲ F- MILLERIO PIA
NŲ FIRMOS, tas gerai ži
no, kad jie nesulyginamai 
gesni už kitus.
Taipgi žino kad toji Fir
ma gyvuoja 60 metų.
Bet ne skaičius metų ją 
padarė garsia po visą Eu
ropą ir Ameriką, bet jos 
gerumas.

HENRY F. MILLER. kuris buvo garsus muzikantas 
ir pasižymėjęs mechanikas, ir ambicija jo penkių sūnų ir 
anūko, kurie buvo taipgi muzikantai ir žymiausi techni
kai, jie ir pastatė tą firmą ant augščiausio laipsnio, o 
pati skambėjimą ROJALIŲ iki žymiausio tobulumo.

Tą paliudija tie faktai kad Henry F. Millerio Roja- 
lėmis grajina garsiausi muzikantai ant Koncertų ir patys 
nusiperka dėl savęs.

Parduodami musų ROJALIŲ daugelį, mes pasidi
džiuojančiai galime pasakyt visuomenei, kad galime par
duot pigiai.
Henry F. Miller & Šone Piano Co.

395 BOY1J5TON STREET, BOSTON, MASS.
■ ■■■ ■ - ■ ■ ■-— »-*—
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keliu i sėdynę ir per duris 
laukan!

Išmestas už durų, musų 
škaplerninkas išsitraukė re
volveri ir pykšt! pykšt! — 
šovė du kart i orą. 

i Tuomet, kiek tik buvo vy
rų. visi laukan ir, pasigavę 
šnipeli, kad gi ims duot, kad 
ims pilt i kaili, smarkuolis 
net rėkti pradėjo.

O savininkas, negalėdamas 
c suprasti, kas čia darosi,
yra gražus būrelis lietuvių. j>uolė tuo tarpu prie telefo- 
Bet tenai jam da prasčiau no ,r šaukia policijai, kad jo 
išėjo, negu So. .Bostone aną- galiūną plėšikai užpuolė ir 
dien, nes tenai gavo Į kaili iaufce ejnas didelis 
ir beveik be kelinių parva
žiavo.

So. Bostone eidamas š 
pinėti jis sakosi esąs "namų 
agentas," o Į Haverhilii nu
važiavęs pasisakė esąs "au
tomobilių agentas."

Apsimetęs tokiu "agen
tu." jisai užėjo tenai pas lie-' 
tuvį M., kuris turi saliuną,! 
ir pradėjo siūlyt "automobi
lių” pirkt. Saliuninkas. ži-. 
noma. atsakė, kad automo- 
biliaus iam nereikia. Na. tai: 
duok išsigert, sako ”agen- •* tas.

Saliuninkas nieko blogo: 
nenujausdamas, išsitraukė 
iš po skverno bonką degti-1 
nes ir pripylė. "Agentas" iš- i 
movė viena stiklą, išmovė' 
antrą ir vėl kalba anie "au
tomobilių.” Vis kalba apie į 
'"bizni" ir vis mauna snapsą' 
po snapso. Ant galo jau ir? 
nusigėrė.

Bet atsirado vienas iš pa-i 
šalinių žmonių, kuriam tas 
„agentas" pasirodė neišti- tuvių svetainėje 
kimas žmogus. "Automobi- kriaučių prakalbo 
liūs" iis parduoda, o neturi tes tuo 
nei kataliogu.. nei kitų daly- nu< 
kų. kokie automobiliu nar 
d’avėiui reikalingi. Todėl ji. 
jam ir sako:

. "Klausyk, sveikas, 
rodos, kad tu esi ne automo-1 
bilių agentas, 
agentas."

Šnipelis krūptelėjo: 
į ”Tsss!_. Nesakyk 

garsiai."

V

Vietinės Žinios
Škaplerninkas šnipas gavo 

lupti.
Tas škaplerninkas šnipe

lis, ką landžioja tarp So. 
Bostono lietuvių šnipinėda
mas ar kas nedaro degtinės, 
buvo nusibeldęs aną dien ir 
j Haverhilii. nes lenai irgi

ayo i kaili iauke einąs didelis šaudy- 
m^s.

; Tuojaus atpyška vežimas 
sn1'. policmanų ir manydami, 

kad mušamas šnipelis yra 
iplėšikas, nutvėrė ji kaip le
vui ir Įmetę i vežimą nudar
dėjo i nuovadą.

Bet tenai šnipelis, žino
ma, pasiaiškino, kas jis per 

.vienas ir. matyt. Įskundė 
Andruškevičiu. kad šis deg
tinę pardavinėjąs. nes neuž- 
i:go policija sugrįžo pas An- 

•druškevičių ir padarė kra
tą. liet nieko nerado.

Šnipelio kepurę policma
nai surado paskui 

i vės. liet kaip buvo 
nėm. kurios jam 
draskytos, tai nežinia: 

, policija parūpino jam

žius, išvadindamas juos ša
šais ant organizuoto darbi
ninkų kūno.
. Ant galo dar trumpai kal

bėjo kriaučių biznio agen
tas drg. Skerstonas.

Reikia pasakyti, kad ir 
šiose prakalbose komunis
tai dalino Brooklyno kriau
čių išleistus lapelius. Ka
dangi šitie lapeliai yra gry
nai provokatoriškų turinio, 
tad kriaučiai turėtų at
kreipti i tai savo atydą ir 
pažiūrėti, kas per vieni tie 
gaivalai, kurie tuos lapelius 
dalina. Mano supratimu, ši
tie lape iai yra pavojinges
ni net ir už skebus, nes juo
se raginama griauti unija 
iš vidaus.

PARSIDUODA STLBA.
Dorehester st. South Bostone už la

bai nužemintų kainų, turi 10 ruimų, 
dviem šeimynom, su įtaisymais. At- 
sišaukit pas

Emanuel Bernard
34 School st, Main 6491.

Tel. So. Boston 2341
L. MAŠINA BENDROVE.
Broad»ay. So. Bost.iii. Mass.
pardavimo automobiliai trak- 

pajiegos, plūgai

Pristatome į visas dalis svie- 
žemiausias kainas. Norint'eji

A.
395
Ant

terei po 10 arklių Į J" — . 
automobiliai trakai ir visokios maši
nerijos.
•o už ______
kreipkitės i musų ofisą, o mes užtik
riname, kad busite užganėdinti.

A. L. Machiae Co.

EXTRA!

C

PAVALGYKITE per DIENA už DOLERI
CORNED BEEF ir CORNED BEEF HASH

NĖRA baimes apie brangimų, nes gali parūpinti tris gerus valgius 
ta šeimy ninkė, kuri perka Karės Departamento Kenuotas Mėsas.

Streikieris.

ant gat 
su keli- 

tauo su- 
ar 

nau
jas. ar jis suplėšytom namo 
sugrįžo.

Papasakojo Petras.

Gali nušluoti visą South 
Bostoną.

Tūla Michigano kompanija 
badavę Bostono miestui 
■įrašymą, kad leistų jai pa- 
tatvti City Pointe du mil

žinišku tanku gazolinui. So. 
?>ostono atstovai miesto ta
pyboj pakėlė prieš tai pro
testą. sakydami, kad tas pa- 
■ tatytų visą S. Bostoną i di
deli uavojų. nes ištikus kada 
rkspliozijai. visas musų 
•riestas gali būt nušluotas 
į uo žemės paviršiaus. Korti

ne-

EXTRA!

DĖL VISŲ!
Taisau' visokius ėeverykus. vyrų, 

moterų ir vaikų. Padarai: iš senų be
veik naujus. Gali vaikščioti kaip kad 
-u naujais. Padarau stipriai ir 
ii pigiai. Užeikit dėl persitikrinimo. 
Visiems patogi užeiga, arti 
Svetainės.

A. ABAZORll S
301 E St, So. Boston,

fu duosniu apsirūpinimu šios 
sveikos, gvarantuotos tikros ke
liautos mėsos. Corned Beef ir 
1 orned Beef Hash. šeimininkė 
yra pasirengusi kiekviename ne
tikėtame reikale su skaniu tušy- 
tu valgiu užganėdinti bile vieną 
apetitą.

turi būt siun- 
Depot Quarter- 

sekančiais

•OLSELIO KAINOS .
yru nurodytos apačioje. Jos duos 
Jums supratimą, kiek jus įjalite sugė
dyti savo pirkiniuose.

CORNED BEEF HASH
i 5c. už 

3<»c. už
keną 
kenų

gerai

Lietuvių
(3)

Mass.

banija leidimo turbut
- aus.
I

I

Kriaučių prakalbos.
Pereitam ne’dėldieny Lie- 

atsibuvo 
pareng- 

tikslu, kad paaiški- 
lietuviu visuomenei 
Talbot- kompanijos 

učiu streiką ir apkalbė- 
apie abelna bedarbę

apie 
kria 

i ius anie abelna _ 1 
man (kriaučių industrijoj. 

Pirmutinis kalbėjo "Dar- 
bet valdžios bininko" redaktorius p. Gu

ldąs. Nors jo kalba ir nebuvo 
Igana atvira ir aiški, bet vis- 

tain iis "ripažino. kad darbi- 
1 j nink^ms streikuoti nėra 

Ir pasivedęs ta žmogų i ne> a.iot jo. pir
sali klausia: ' '.marinis ir didžias pa-

”0 iš kur tamsta žinai, ??.ulv’e d, -*'? - V-'?’
i Dipvo daleidimu. Kuomet 
žydai Egypto žemėie buve 

jbairiai skriaudžiami ir per
i se^iojami. tad pats Dievas 

isakes žydu vadui Mozei pa- 
'; skelbti ' Egvpto faraonams 
’ streiką ir išvesti žydus i? 

Kernoto žemės. Taigi, ir pc 
šiai dienai visi streikai, kui 
luomas išnaudoja luomą 
r era nriešingi "augščiausio 
m valiai.” Baigdamas kai 
l ėti. p. Gudas patarė strei 
kieriams laikytis vienybėje 

Antras kalbėjo tūlas ita
las angliškai. Jo kalba buvę 
karšta ir aiški. Jis nurodė 
kriaučių unijos _ nuopelnus 
ir darbdavių pasiryžimą iš 
ardyti šią uniją. Jis karšta 
ragino kriaučius laikyty 
vienybėje, o tuomet laimėji 
mas bus darbininkų pusėje. 

I Trečias kalbėjo drg. J 
Neviackas. Jis pasakė, jor 
šioje kovoje nuo kriaucit 
laimėjimo priklauso vist 
organizuotu darbininkų lai 
atėjimas. Kapitalistai an 
žut-but pasirižo išardyt 
darbininkų organizacijas i" 
sumažinti darbininkams ai 
cas. Jie norėtų mokėt dar 
bininkams tiktai tiek kiel 
mokėdavo 10 metų atgaj 
Kapitalistai pirmiausia už 
gulė ant silpnos audėjų or 
f-anizacijos ir privertė dar 
bininkus nusileisti. Padrą 
sinti šituo laimėjimu, kapi 
talistai dabar nori išardyt 
galingą kriaučių uniją. Jei 
gu jiems tas pavyktų, tuo 
met jie stengtųsi išardyt 
visas darbininkų organiza 
riias. Kalbėtojas ragine 
kriaučius laikytis didžiau 
šioje vienybėje. Jis nupeik* 
Brooklyno lietuvus _ kriau 
čius, kurie pirmutiniai pra 
dėio ardyt unijos vienybe 
išleisdami lapelius, skel 
biančius nepasitikėjimf 
unijos centrui. Baigdama' 
kalbėti, drg. J. Neviacka:

Dega odos įstaigos.
i Ant South streeto sudegė 
: >enkių lubų trobesis su odo
mis. Kelios dienos tam atgal 
į .ynne sudegė odų dirbtuvė, 
pastaruoju laiku odų istai- 
rose labai tankiai ištinka 
gaisrai. Išrodo, kad jos ty
ria deginamos, nes odų biz- 
'is dabar apmirė.

■

Turčius nušovė vargšą dar
bininką.

C'aleb Loring Cunning- 
ham, turtingas buržujus iš 
l'-Iiltono, pereitą sąvaitę nu
jovė suvargusi darbininką 
Tohnsoną iš Quincy užtai, 
tad tas buvo nuėjęs jo miš- 
:an malkų pasirinkti.

£
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d 
i?
<> 
i! 
’»•!♦!

Per Amžius

KRIAUČIUS
Pasiuva erražiai ir pigiai Dra
bužius VYRAM ir MOTERIM 
pairai šios dienos mados. Taip
gi pataisau ir išnrosir.u. (5)

MARTiN V ALIUS . 
Broadnay.

Cambrdge. Mass.
T ei. Ca m b. 35<' • - R
Gyven. Tel. S. Boston 14O4-\V.

279a
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Dėdė Samus atidarė duris savo 
sandeliu ir milionu doleriu ver
tės kenuotos Corned Beef ir 
Corned Beef Hash išleido krau- 
tuvninkams po visą sali, pas ku
riuos jus galite nusipirkti, kiek 
tik norite. Matyk savo krautuv- 
ninką tuojaus, parodyk jam ši 
apskelbimą. Užsisakyk ant vi
sos žiemos. Paprašyk pas krau- 
tuvninkus rasytės su nurody
mais. kaip padaryti puikų, ska
nų apetitui valgį iš šios mėsos.

Šios mėsos parsiduoda krau- 
tuvninkams olselio kaina, kur 
jiems nuleidžiama geras uždar
bis. o jums yra didelis sutaupy- 
mas.

ad-

Orderiai 
ėiami i 
inaster'į 
resais:
Broeklyn. N. Y, 
59th St. and Kirsi Avė.

Boston. Mass., 
Arniy Supply Base.

Chicago. III,
1819 IV. 39th St.

Atlanta. 6a..
Transportai km Bidg. 

San Antonio. Tex. 
San Trancisco. (. alil.

( HIEE. St RPLUS PKO- 
BRANCH.PERTY

Oi'fice of the Quarter- 
niaster

Munition 151d
W ashington

General.

1 svaro kenai
2 svarų kenai

CORNED BEEh
No. 1 kenai ..... . 15c. d z:
No. 2 kenai ........ . 27c. UŽ
1 svaro kenai ... . lXv. už
6 svarų kei.ai .... $1.00 už

keną
kelių 
keną 
keną

S.' KAŠAS.Nl Ml .šiMO
Nuleidimas ant visų perviršy jaučių 
pirkinių kenuotų mėsų po Lapkričio 
15 d., 1920 vra duodamas sekantis: 

$250 iki $1.000 .................... net.
1.001 
2,501 
4,000

Valdžia 
siunčiant visą vagoną i biie vietą Su
vienytose Valstijose, kuri randasi ne
arčiau kaip 20 mylių nuo vietos iš
siuntimo. ’ '
Sl KRAl TINK) PIRKIMO NULEI

DIMAS.
Kada pirkinys siekia 850,001, numu
šama 21 procentai; kada pirkinys sie
kia $100,001, numušama 2c> procen
tai; kada pirkinys siekia $500,001, 
numušama 32 procentai; kada pirki
nys siekia 81,000,001 ir daugiau, tad 
numušama 35 procentai.
MAŽIAUSIAS ORDERIS PRIIMA

MA UŽ $250.

iki 2,500, 5 procentai 
iki 4,000. 10 procentų 
ir daugiau, 20 procentų.

užmokės už persiuntimų z

t

kad aš valdžios agentas?
"Žinau, nes ir aš toks." 

pamelavo žmogus.
Šnipelis manydamas, kad 

jis čia susitiko sau draugą, 
prisipažino tam žmogui, 
kad jis ištikrujų prohibici- 
jos agentas ir parodė net 
savo blėtą.

Žmogus pasakė apie tai 
saiiuninkui. Saliuninkas 
mato, kad jau vistiek nėra 
ką s'ėpti, todėl pamojo "au
tomobilių agentui" ir sako:

"Xa, išgėrei jau tiek, tai 
gerk ir daugiau."

šnipeliui suminkštėjo šir
dis ir jis pradėjo teisintis’

"Žinot." sako, "aš nenoriu 
nei vienam jūsų kliudyt, bet 
aš esu čia atsiųstas suimt 
vieną žmogų. Ar jus nega
lėtumėt man parodyti, kur 
gN'vena AndruškeviČius?”

K. A—vičius

LDLD. kuopa dalins knygas
Ateinančią pėlnyčią. 14 

ausio, 7 ‘30 vai. vakare '’Ke- 
.eivio" name bus LDLD. 2 
kuopos susirinkimas ir bus 
ialinamos nariams knygos. 
Todėl visi nariai 
itsilankyti ir savo draugus 
■.įsivesti.

Sekr. P. Brazaitis.

malonės

Susirinkimas.
So. Bostono Lietuvių Ko- 

iperacijos metinis susirin
kimas bus seredoj, 12 d. 
-ausio 8 vai. va k. Lietuvių 
'alėje kamp. E ir Silver st. 
Visi nariai prašomi ateiti, 
les tai yra metinis susirin
kimas. Bus duodama rapor- 
as iš turto stovio ir daug 
litų reikalų yra svarsty- 
nui.

apsiėmė ji 
pas Andruškevičiu nuvesti. 
Eidami pro sali buvo užėję 
da i K. saliuną ir tenai taip
gi pusėtinai išsigėrė.

Pusėtinai jau ’*apsišvie- 
tę." nuėjo pas Andruškevi
čiu.

"Kas tamsta esi ir ko no
ri?" paklausė šeimininkas 
šnipelio.

Aš esu iš Lovvellio, sako 
šnipelis. Aš gerai pažįstu 
tamstos brolį tenai. Jis ma
nę atsiuntė pas tamstą deg
tinės nupirkti. Man. girdi, 
reikia kelių galionų, nes aš 
ženijuos.

Tuojaus visi suėio i "pa
žinti" ir, kaipo gilti, pradė
jo rėkauti.

Tuo tarpu pareina And- 
ruškevičiaus burdingierius 
žuvavęs ir liepė "svečiams" 
nusiraminti.

Šnipelis tuoj prie»burdin-
gieriauf;

”Ar tu žinai,” girdi, "su 
kuo tu šneki?”

Ir parodė savo blėtą.
Burdingierius tuomet . .,

iarn pc ausį, uz apykaklės, karštai pasmerkė streiklau-

Valdyba.

CAMBRIDGE. MASS. 
Prakalbos.

9 d. sausio čia atsibuvo 
>rakalbos, parengtos Lietu
os Dukterų ir Šunu drau

gystės. Kalbėjo teisiu stu- 
i.entė Z. Puišiutė ir J. Ne- 
Tackas. _
belnais ruožais apipasako- 
o anie . „ _
pie kasdieninę žmonių ko- 
ą už būvio pagerinimą ir 
’urodė reikalingumą pri- 
dausvti prie pašalpinių 
lraugysčių.
Drg. J. Neviackas kalbėjo 
•pie progresyvių pašalpinių 
Iraugijų naudingumą ir 
’.pie paskutinius nuotikius 
sietuvoje.

Žmonių buvo pilnutėlė 
vetainė ir visi prakalbomis 
ikosi užganėdinti. Prie 
Iraugijos prisirašė apie 20 
įauju narių.

Ten Buvęs.

Draugė Puišiutė

progreso kilimą,

Išrandavoiu Kambarį, 
su pilnu forničiu, gali užimt ženoti 

arba pavieniai. Kreipkitės ant 3 lubų 
^06 Broad»ay, So. Bostone. (2)
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MDRLIOMIS
1H 1 ▼. po >iet«.

Seredomis iki 12 dienų. 
Ofisas '"Keleivio name 

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

PIRMIAUSIAI 
APSAUGA!

Pasidėk savo pinigas taupimui

HIBERNIA 
SAVINOS 

BANKA
16 Court St., Bostone,

(netoli Youngs Hotelioj
Nuošimčiai prasideda kiekvieną 

mėnesį.
Būna atvira padėjimui pinigų 
Sųbatos vakarais r.uo 6 iki S.

' patinga atydaatkreipiama Lie
tuviams.

LONGINAS 3LTN1S Tel. So. Boston 506-r
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS:
LIETUVIS DENT1STAS. 
VALANDOS Nuo 9 iki 12 dieną.

Nao S Ud t vak.

DIDELIS PASIŪLYMAS 
NAUJIEMS 
METAMS

Deimantai:

i •■ •

LIETUVIS DENTISTA3

Dr. M. V. Casper
(KASPARAVIČIUS)

425 Broadwav, priešais paštą.
SO. BOSTON Tel. So. Boston 8

< itiso valandos:
Nuo 9:30 iki 12

Taipgi duodu lekcijas ant dau
gelio instrumentu greitai išmo
kinu grajint. Tuniju ir taisau 
pianus, atlieku visokius muzi- 
kališkus darbus atsakančiai. 
Meldžiu kreiptis visais reika
lais . pas mane.
26 St HOOL ST.

t AMBRIDGE. MASS.
Tel. Cambridge 7322
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Severos Gyduoles užlaiko 

šeimynos sveikata.

1
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i
Severos naujas Kalendarius 1921 matu ® 

yra itduotao. Gaukite viena sava aptie- a 
koi. Yra duodamas dykai. Jeigu negau- ” 1 
tumite aptiekoi. rašykite pas mus ir 
idokite 2c paitos ženki*.

Gydytojas 
ir Chirurgas

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

Duoda patarimus sveika
tos dalykuose per laiškus.

3303 S. MORGAN ST.
CHICAGO, ILL.

TEL. BULEVARD 2160.

I Dr. A. J. Karalius
ELIHC D. STONE
Representantas ir jo brolis 

LOUIS G. STONE 
ADVOKATAI ir TIESŲ AT

STOVAI.
Veda provas civyliškas 
kriminališkas.
66—67 .lournai Building

262 YVASH1NGTON STREET, 
BOSTON, MASS. 
Tel. Main 3334

Ant 21 
akmens

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

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

EXCELSIOR WATCH CO.
•06 Athenaeun Bdg. CHICAGO, ILL

9
M
K 
fe 
fe

Netoli Statė HouSe, Bostone

Parsiduoda Restsrantas
10 Marmurinių stalų. 26 kėdės, regis- 
teris, type-.vriteris, deska. show kasės, 
du pečiai, fenas elektros sainos. Biz
nis gerai išdirbtas. Nepraleiskite auk
sinės progos! Taipgi galima išmainyt 
ant grosernės arba bučernės. Kaina 
visai žema, ir išlygos lengvos. Dėl 
platesniu-žinių Kreipkitės pas: (1) 

ANTANAS J. KUPSTIS
332 Broadway. So. Boston. Mass.

siniai, sidab
riniai daik
tai teisinga 
ir labai pri

einama kaina dėl darbi
ninkų. Perkant vieno 
dolerio vertės tavoro, 
gausite gražų sieninį 
kalendorių arba gra* 
dusniką dovanų.

Kalendorius parodo gimimą ir 
laimę Jūsų, diena- ir koks Jūsų
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Tel. Beach 6933

DR. I. M. FRIEOMM
SPEC1A LIS r AS V EN ERIŠK V 

LIGŲ".
VYRU IH MOTERŲ.
Taipgi kraujo ligų ir 

Reumatizmo.
Valandos: Nuo 9 ryto iki

9 vakare.
1069 VASHINGTON ST.

BOSTON. MASS.
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t Žiede akmuo privalo būti.
I Pirkdami Žiedų sau arba savo 

; ♦ merginai, niekados nenumesi dy- 
i * kai pinigų, bet nusipirksi laimę. 
: ♦ Nors ir nieko nepirktom bet at-•.....................
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nusipirksi laimę, 
enirkfnm of.

eikit ir persitikrink i t vertę Musų 
Tavoro. Matysite kiek geresnis 

I avoras ir kaip nepalyginamai 
Žemesnės kainos negu kitur.

P. VALUKONIS, 
375 Broadvvay 
SO. BOSTON, MASS.
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Tel. riaymarkei 4154
Gyvenimo Tel.: Cambridge 6098.

Apsaugokite Vaikus 6 
nuo tuo vargingo žiemos kosulį, per užl&i* H 
kyaio laiboj visada

SEVERA’S ■ 
Cough Balsam į 

(pirmiau žinomo kaipo Severos Balsimas JĮ 
Plaučiams). Jis atneš greita paselpa« P*" k 
daris lengvu ir naturališką kvėpavimą ir U 
ap^^rges nuo plėtimo ligų. Dvie mieras* U 
25 ir 50 centai. Ji

---------------------------------------- B 
Paprastas šaltis-------------------- ■
suteikti svarbes ligas, bet ant S i

SEVERA’S s
COLD AND GRIP TABLETS I į 
(Severos Plyslcelei nuo Šalčio ir Gripos) R j 
galima p įsitikėti jog palengvins Ulei* i ■ ( 
trumpo Įniko ir per tai apsaugos nuo sssr- ” 5 
biu ligų, pra&dinant Gripą arba Influen- feį ( 
z*. Pardavinėti Icožnoi aptiekoi. Kainos ” : 
30 centu. gj {

• DR. AL. FIDERKIEWICZ,
■ Į 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 21S ir 216.

Į D r. A Christian į SPECIALISTAS
I I
I• i i■
Ii
I.■
■
■
I
I«

Kuris _ specializuoja gydyme' 
chronišku ir abclnų ligų, lan
kysis Norwoode sekančiomis' 
dienomis:
SEREDOMIS ir 

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

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

BOSTON, MASS.

Jo

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS

Tel.: Richmond 2957-M. į

Dr. David W. Rosen iį
Kalba Lietuviškai, Lenkiškai ir ■ 

Rusiškai. ,
GYDO CHRONIŠKAS IR SLA

PTAS LIGAS.
VALANDOS: I

Nuo 8 iki 10 ryto.
Nuo 2 iki 3 dieną. 
Nuo 7 iki 8 vakaro. !

321 IIANOVER ST. Ii
BOSTON, MASS. >

t I
5Dr. L. J. Podder

Iš Petrogrado.

GYDO SLAPTAS VYRŲ IR 
MOTERŲ LIGAS.

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

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

69 CIIAMBER ST, BOSTON. 
Telephone: Haymarket 3390 1 1✓

' <• t


