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"KELEIVIS*
b G-?** k? ’* ’ <

DARBO MfONlŲ LAIKRAST1S

Telephon*:
So. Boston 506-M.

Amerikoj* .......................  $£00
Kanadoj* ir Lietuvoj* ..... $3.00 

frrnwr*t* pašei Mėty:
Kanadoj* ir Lietuvoje...........$1.50
Amerikoj*  ................. $L25

V Apskelbimų kainų klauskit laišku. 
Kreipianti** su kokiai* nor* rei

kalais adremoirita:
"K B L^LVIS*

255 Broadeay, So. Boston. Masa.

-

1'1 "

Telephonc:
So. Boston 506-11.

Francija rengiasi grobti 
girias. i uosto.

■ Jttjf«&■. V. i* '•j

NOTA NUSIUST A ANG- Skubiausia gelbėkit mus,
LIJAI, FRANCU AI IR | U * ' --------- —

ITALIJAI.

L *. I “

Baisi nelaime ant 
geležinkelio.

PRASIDEDA DIDELĖ KU 
KLUX KLANO BYLA.
Louisianos valstijoj šią 

pėtnyčią prasidės didelė 
byla, kuri žada iškelti aikš
tėn visos -šalies Ku Klux 
Klano darbuotę. Apie 75 tos 
organizacijos nariai Loui- 
sianoj yra po policijos prie
žiūra ir bile dieną gali būt 
areštuoti. Keli vadai iau su
imti.

---------- ; - ----------- - -------

STINGA PAPRASTŲ 
DARBININKŲ.

Amerikos fabrikantų 
į draugija savo programoj 
: 1923metams reikalauja,kad
(nustatytas ateiviams skai- EKSPRESAS NUŠOKO 

>.-• • - u Ičius butų padidintas, nes NUO BĖGIŲ.
ANGLIJA TAM PRIE- iro kitos, prie sutarties ne-(Amerikos pramonei jau 

Arxrr<* priėjusios. i stinga paprastų darbininkų,
Jei konferencija pakriks, (ir dėlto išlavinti darbinin- 

tai francuzų militaristai (kai (amatninkai) negali vi- 
veikiausia pradės laužtis (si gauti darbo. 
Vokietijon ir grobti jos* Fabrikantai nurodo, J 
miestus, nepaisydami Angli- (dabartinis imigracijos įsta-;^ 
jos protestų. Kuo tas gale- tymas, Į_i -~ G...2
tų pasibaigti, sunku Įsivaiz- čių, kiek iš kurios šalies atei 
dinti. . ■ •, \ _ 1

Prieš Francuzijos užpuo- i tr, yra labai netobula 
limo ir grobimo politiką ( jis r-i:—- 
aiškiai pasisakė ir Ameri-I klausimo pusę, tai yra paša-

_ _ , - ■ J * W* 1 • • ‘V • | _ • . 1_ M* 1 lv.zvl. ____ į • *

laikydavo francuzų pusę.

ŠINGA.

Ji siūlo numušti 66 nuošim
čius Vokietijos skolų.
Francuzijos valdžia tūri 

surengus jau visus planus 
užgriebimui Vokietijos miš
kų dėlto, kad vokiečiai ne
pristatė jai paskirtu laiku 
reikalaujamų medžių. An
glija francuzų planams yra 
priešinga ir Paryžiuje gau
ta žinių, kad Anglijos prem
jeras Bonar Law pakete 
prieš tai protestą premjerų 
konferencijoj, kuri atsidaro 
šią sąvaitę Paryžiuje.

Vokietija teisinasi, kad ji 
■ negalėjo pristatyti paškirtu 
laiku reikalaujamų iš jos

11 vagonų su žmonėmis 
nusirito nuo kelio.

Anksti šio i 
Georgijos '

ųtarninko ryta 
'Georgijos valstijoj atsitiko 

*a .didelė katastrofa ant gele-
kuris nustato skai

vių gali per metus Įvažiuo-
* is, nes 

ir grobimo politiką j jis paliečia tiktai vieną

broliai, moraliai ir materia
liai. Praneškite apie tai 
spaudai. ,

„Mažosios Lietuvos 
Gelbėjimo Komitetas.’’

BELGIJA PRIPAŽINO I 
LIETUVĄ.

-■> T v . r . Washington. — Gruodžiokalų mmisteno padėjėjas 27 d Belgija pripažino Lie- 
Litvinovas nusiuntęs Anglį- tuv* de :ure — L.J.B.
jai, Francijai ir Italijai no- ’ ..
tą, reikalaudamas išspręsti "ŠALIN MUSSOLINI*, 
Klaipėdos krašto ir jo uos- ŠAUKIA KAREIVIAI, 
to likimą. Prieš juodašimčiu Valdžią j
, Nota, uzreiskia, kad Rusi- Itaiijoj. jau prasidedi sukio
ja nepnpazmsianti jokio mai Londone gauta žinių, 
nutarimo, kuriame ji netu-kad Turino mieste sukilo 

sprendžiamojo balso. (iaHSgarnizono ir sukilę ka- \AiTnc ttOni«m7ia L’ii ii • • . «tx !• ■
Klaipedos uostas turi di- ]|njp> Komendantas tudjaus 

-kazarmes? ištiki^y 
mais kareiviais ir artilerija, 
o ant gatvių išsiuntėtankas ; 
ir kavaleriją, kuri ga" 
suvarė sukilėliusęr 
kų, apsupo juos ir ij 
vo. šitam sumišime 
užmušti 3 sukilėliai Ir-vie
nas fašistas (juodašimtis)*

Į — - -Z-*.——.^1. - - —- f -ir *~

VENGRIJOJ SPAUSDINO; 
FA Lš YVUS DOLERIUS > 

AMERIKAI.
Iš Vienos pranešama, kad 

Vengrijoj susekta spaustu
vė, kur buvo spausdinami 
Amerikai netikri popierL 
niai pinigai po $5, $10ir $50. 
Spaustuvė buvo Vengrijos 
sostinėj, Budapešte. Polici
ja rado gatavų pinigų arti 
840,000. Suimta 12 žmonių. 
Manoma, kad didžiuma tų 
pinigų buvo gabenama 
Amerikon ir čia mainoma 
ant tikrų dolerių.

ŽUDOSI DĖL MOKESČIŲ.
Iš . Londono pranešama, 

kad tenai nusižudė nema
žiau kaip 200 žmonių dėlto, 
jog negalėjo užmokėti val
džios reikalaujamų mokes
čių? Karės metu biznierių 
pelnai buvo labai dideli, o 
kadangi mokesčiai tankiai 
nustatomi pasiremiant pe
reitų trijų metų pelnu, tai 
dabar, kuomet biznierių pa
jamos žymiai sumažėjo, tū
li jų netuririš ko tų mokes
čių užmokėti. Dabartiniu 
laiku Anglijoj esą 10,000 
žmonių uždaryta kalėjime 
dėlto, kad neužmokėjo val
džiai nustatytų mokesčių. 
Taigi nedyvai, kad 200 žmo
nių dėlto atėmė sau gyvastį.

BOMBARDUOJA AFRF 
KOS FORTUS.

Londono žiniomis; italų 
kariškas laivas „San Gio^

Lietuva taipgi susirupinus 
to porto likimu.

•Pereitą sąvaitę atėjo iš 
Maskvos tefegrama, kuri sa- , 
ko, kad Rusijos užsienio ręi-

idelė katastrofą ; _
žinkelio. Greitasis trauki- 

ihys, 1 \ ' 
Ivillės i Chicai 
valandą, nuši 
ir 14 pulmanų- (miegamųjų 
vagonų) nusirito su žmonė
mis nuo aukšto pylimo pa
kalnėn.

Kiek toj nelaimėj nuken
tėjo žmonių, rašant šiuos 
žodžius da nėra žinių, bet 
aukų turės būt nemaža, nes 
vagonai apvirto augštyn 
kojomis.

Gauta iš Masono miestelio 
telegrama sako, kad nelai
mės vieton išsiųsta daug 
daktarų ir am^uliansų.

Haverhill. Mąss. — Perei
tą nedėldieni įa buvo italų 
vestuvės ant Ržver st. salės. 
Muzika iinksna 
apie 150, porųj 
nas Vaikinas s 
nusiminęs.

bėgdamas iš Jaekson- 
i 40 mylių į

šoko nuo bėgių

FORDAS NUPIRKO ANG
LIŲ KASYKLAS.

Pagarsėjęs pigių automo
bilių fabrikantas Fordas pe
reitą sąvaitę nupirko Ken- 
tucky valstijoj 28,000 akrų 
anglies laukų, kurie prigu
lėjo Pond Creek Coal kom
panijai. Jis užmokėjo už tas 
kasyklas $10,000,000.

kos valdžia, kuri iki šiol vis ko tik kiek gali Įvažiuoti, o 
I kiek gali išvažiuoti, nenuro- 
i do. Todėl pilna ateivių kvo
rta niekad negali prisirinkti, 
i nes tuo pačiu laiku daug jų 
išvažiuoja. Pavyzdžiui, 1922 
metais italu Įvažiavo 40,000, 
o išvažiavo tuo pačiu laiku 
53,000. Taigi tikrybėje italų 
ateivių skaičius pereitais 
metais nepadidėjo, bet su
mažėjo ant 13,000. Tas pats 
yra ir su kitų tautų atei
viais.

KYNAI MOBILIZUOJA 
KAMUMENę PRIEŠ SO

VIETUS.
Pekino žiniomis, Man- 

džiurijos pasieny sovietų 
valdžia sutraukė 50,000 ka
reivių ir sudaro rimto pa
vojaus Kynų Rytų Geležin
keliui. Todėl Kynų genero
las toje apielinkėje apskelbė 
karės stovi ir pradėjo mobi- 
zuoti savo armiją, kad galė
jus rusams pasipriešinti, jei 
šie bandys užimti geležin
kelį. ; ’ - - ? ' ''

S- jr

miškų (teito, kad ’ permaža 
laiko jai duota. Ji prašo pa
laukti iki balandžio mėne
sio. o medžiai busią prista
tyti. Bet franeuząi nenori 
laukti, ne« jie Beri Vokieti
jos giriasųžg- Jte tįk ir 
jieško priekabį, :kad ‘gaM 

kuo daugiausia ją?

atsidaro Anglijos, Franci- 
jos, l^lgijos . ir Italijos 
premjerį konferencija, kad 
galutinai susitarus dėl Voį, 
kieti jos skolų. Francijos 
Anglijos nusistatymai šituo? 
Mausimu labai skiriasi. 
bar jau visi pripažįsta, kad ^zmkelio. Jisai nurodo, kad 
Vokietija beturi daugį 
ko mokėti ir kad>>rikiM *
teikti jai kai kU^. Brikui f*
moratoriumų; vkftaip sa
kant, reikia duoti laiko Vo
kietijai atsikvėpti ir susti
prėti. Francuzi ja jau neno-,.x 
ri tam priešintis, - bet užtai Banditai is Kynų puses nuo- 
nori užimti Vokžetijos pfa- ” -
inonės centrus įr Ruhro ka
syklas, kaipo „gvarantiją”.

PORTLANDE 16 COLIŲ 
SNIEGO.

Didelė sniego pūga perei
tą sąvaitę atskyrė Maiiie’d 
valstiją nuo viso svieto. Apie 
Portlandą sniego privertė 
ligi 16 colių ir visi trauki
niai turėjo sustoti Apie Le- 
wistoną pūga buvo da di
desnė* Reikėjo samdyt šim
tus žmonių, kad atkastų 
gatves ir kelius.

Tęs _ • . . Iiano KCTXXX*Z»WXV XX VVUj
Utvinovas pa^nezia, kad reivjai šaukė: „Šalin : 

dėlės svarbos Rusijos miškų apSUpęS 
industrijai, nes jis yra jai - - - 
durimis į pasaulio rinkas.

Klaipėdos likimu yra taip 
pat susirūpinus ir Lietuva. 
Klaipėda Lietuvai yra an
tras Vilniite. Visais žvi^- 
niais Kląipėda priklauso 
Lietuvai, ©: betgi ji negali

• Jos^gautU^t

tai pasakęs, va

no, pereitą nedeS

keli^ orlaivh* pa^- * Artinas _ Klaipėdos 2^ ’ ■

aų-

3.

Haivkms, garsus korporaci
jų advokatas. Ji rado negy
vą apdraudos kompanijos 
ofise, kur jis buvo vyriausia 
reikalų vedėjas.

priėjo prie jo paklausti, ko- p0’ Pareitą sąvaitę nusišovė 
dėl jis nesilinksmina, jis at-'t)Uv^s^° miestelio majoras

sav- 
buvo 

s ir ne-

li grieže ir 
^jo’5kerSį 

Kada jaunoji

Hampshire valstijoj, 
tęsėsi gana figą’

NUSIŠOVĖ BUVĘS
— -MAJORAS; "
Pittsfielde, netoli Bosto

nu iš 
ia su-

jje prisirišo prie 
i 6 metų amžiaus 

ir nušoko upėn. Subė

go -galvon, 
sujudimas. > 1

sioB LIe- savęs savo

, sužeistu buvo-gana-dasig.
dpėda prigulėjo

įjai. Bet Kaua anan- 
dė jo'Vokietiją plėšti,

•tieste ketu- kad užmuštų
,4 „ itai užpuo- bet tai ne to
lė RalpM] Oitakijų daiktų tomobiliuš dr 
krautuvA’ vBdėją ir atėmė ris netoli De 
$2,500 pabėgo. riauja.

krito ant vietos negyvas.
■- ' ■>.'< ■ '-'J' ■ ■

PASIKORĖ MOTERIS.
Pittsfielde. ‘netoli Bosto- 

pasi-
VMX<A V. WIM» _. |-p .v,.t 

r>0 metų amžiaus našlė. Jo&

_ ,„j,oeo 
arichį, arba apie

ilties, kad 
fftitiktų, k 

KO© galima aa-

W

mas, bombarduoją sukilėlių ■ 
'fortifikacijas Misuratoj, 
šiaurės Afrikoj.
NEBUVO PINIGŲ, MOTE

RIS NUŠOKO UPĖN. 
Dėlto, kad nebuvo pinigų 

nupirkti vaikui dovanų Ka-

VESTUVĖSE NUSIŠOVĖ.

vo memorandume Kynų val
džiai teisina rusus, kurie 
užėmė Vladivostoke Kynų 
prieplaukas, stotis ir kitas 
įpiones, prigulinčias tam ge- 
težinkeliui, ir jieško prieka
biu užėmimui viso Rvtu ge- w *- -i. •.
Kynų valdžia naudojo tą 
geležinkelį per penketą me- 

visą tą laiką geležinkelis bu
vo įrankiu karinėms inter
vencijoms ir užpuolimams 
ant Rusijos. Kuomet visokie 

iatos užpbola ant Rusijos 
gyventojų ir prisiplėšę vėl 
bėga Į Kynus prieglaudom

lid^ratoriušui pasibli- .Įješkoti, tai ramybės Rusų- 
gus Vokietija neatsisakys
mokėti jai skolų. ................. ’’ n....

Anglijos valdžia šitokią 
politiką visai atmeta. Ji sto
ja užtai,kad Vokietijai butų 
pripažinta moratorium ma
žiausia dviem metam ir kad 
prie to da jai butų duota 
tarptautinė. paskola, taip 
kad per tą laiką ji galėtų (Pa 4iz,ww,wu ooienų. Todėl 
tiek susitvarkyt ir atsigau-’g^zinkelis daugiau pri- 
ti, kad paskui galėtų uzmo- 1 - * A .-
keti savo skolas be jokio Jls eina
sunkumo. Todėl Anglija rei- ” ’ ” 
kalauja. kad ir tų skolų di
dumas butų nustatytas, nes 
Versaliaus sutartis jų nenu
stato, o paliete^ reparacijų _ ______ _ ____
komisijai tą atlikti. Bet šita pan Korfanty. kuris užgrie- 
komisija iki šiol da to klau- bė Sileziją, dabar neteko 
simp neišrišo. Taigi Anglija automobiliaus. Jisai nusiun- 
nori, kad uremjerų konfe- rė savo brolį Beriinan, kad 
rencija dabar nutartų, kiek šis jam nupirktų gerą aųto- 
Vų^letija turi išviso savo;mobilių. Tas užmokėjo 20,- 
perįalėtojams užmokėti. (>00,000 inarkiu ir norėto 
B^pdėt, Arabija ’ *
numušti Vokietijos skolų 
nėt dtt trečdaliu to, ką fran- 
cuzai. gauti, šitaip
numažhw vokieti jos skola 
butų aji© 44,000,006,000 
aukso dlaridų, arba apie

TečfokO
Fr 
todėl 
Lyti, kad 
konfereildd

sako Joffe, ir todėl Rusija 
turi paimti Į. savo rankas 
geležinkelį, kad padarius 
banditizmui galą.

Antras daly kas, rusai sa- 
įf>, jog pastatymui to gele
žinkelio Rusija yra Įdėjus 
800.000,000 aukso rublių ar
ba 412,000,000 dolerių. Todėl

— y y -j 1*^ i • •

klauso Rusijai, negu Kv-
, v L

I>er Kynų žemę.

VOKIEČIAI ATĖMĖ KOR- 
FANTUI AUTOMOBILIŲ.

Lenkų maištininkų vadas

PAGRIEBĖ $20,000.
Ginkluoti banditai Cleve- 

lande-užpuolė šriubų kom- 

šienaus_ $20,000, kuriuos jis 
buvo tik ką parsivežęs iš 
banko darbininkų algoms iš - 
nfokėt. Visu keliu ji lydėjo 
ginkluoti sargai. Bef vos tik 
atvykus ofisan sargai išėjo, 
tuojaus užpuolė plėšikai. 
Atėmę pinigus, banditai pa
bėgo automobiliuie.

MAINERIAI TIKISI SUSI
TAIKYK

Šią seredą Chicagoj atsi
daro angliakasių unijos ir 
kasyklų atstovų konferenci
ja dėl nustatymo mokesties 
darbininkams minkštos an
glies kasyklose. Unijos va
jai tikisi, kad šitoj konfe
rencijoj bus prieita prie'šū- 
tarties‘ir kad streikubt atei
nantį pavasari -maineriams 
nereikės. Kasyklų kompani
jos, kurios iki šiol priešino
si vienodai mokesčiai visose 
kasyklose, dabar jau nusi
leidžia. '

sakė: ’’Kokia man gali būt 
linksmybė? Ąš-tave mylė
jau, o tu kitą/pasirinkai, jis 
tau geresnis. As; atėjau ant 
jūsų vestuvių tfet jus turė
site išnešti mą»d lavoną.” Jr 

.11 r < - ,. išsi
traukė revoh^ri jį^ sovė sa-

korė tūla Galia

lavoną rado kabant n 
nyčioj. Spėjama, 
žudystės pri 
vargingas 
sveikata/“"

AIRIŲ KOVA Už ATSTO
VYBĘ NEW YORKE.
Airių atstovybėj New 

Yorke eina didelė kova. Re
voliucionieriai nori vadina
mos „Laisvosios Valstybės” 
atstovą išmesti ir užėmė 
priešakinius atstovybės 
kambarius. Viduje laikosi 
konsulis Crawford su savo 
štaLū ir nori maištininkus 
atremti. Maištininkai vadi
na save republikonais ir 
Amerikoje jų yra didžiuma. 
Jie nepripažįsta „Laisvosios 
Valstybės”, kuri priklauso 
prie Anglijos.

užmokėjo 20,-

Įšraugeliuoti automobiliu 
per rtibežių be muito. Bet 
vokiečiai jį pagavo ir auto- 
mobilių aenfiskavo. Tai už 
Sileziją.

DAKTARAS MIRĖ PRIE 
LIGONIO.

Dt-ras Ątwood Haverhilly 
nuėjo pereitą sąvaitę pas il
gom ir jį begydydamas pats 
mirt. Paifrodė, kad dakta
ras turėjo širdies ligą,

EBAS KALTOįĄMAS 
ŽMOGŽUDYSTĖJ,

Lockahaven, Pa. — čia 
tapo areštuotos7 T^myros 
streiklaužys A. • Capello ir 
uždarytas kalėjime be kau
cijos kaipo žmogžudys. JĮ 
kaltina užmušimu jaunos 
mergaitės.

’TiLIUKSAI” PAVOGĖ 
LIUDININKĄ. /

Prasidėjus -Ku Klux Kla
no bylai Lomsiąnos valsti
joj, staiga prapuolė Karol i 
Teegerstrom, svarbus liudi
ninkas prieš tą organizaciją. 
Spėjama, kad „kliuksai” ji 
pavogė ir gal būt nugalabi
jo, kad jis negalėtų prieš 
juos liudyt •f «/ •
SUDEGINO JUODVEIDI 

ANT LAUŽO.
Peny miestely, Floridos 

valstijoj, keli tūkstančiai 
baltveidžių sudegino 
laužo gyvą Wrightą,

vc*x piisBpoiauęc iluZUlięfc 
baltveidę mokytoj^: Valdžia;
-   ' —™--v ...v... ' t 

juodveidĮ. jcaltinamą dėl tos Detroite :apo areštuota
5 ♦ Fordo pati h pastatyta po

$15,000 kaucijos ųž tai, kad 
Me $2,500. norėjo pasamdyti žmogžudį, • > -r-, i.-* _ J '

UOLAKALIŲ STREIKAIS 
PASIBAIGĖ.

Uolakalių streikai New 
kuris 
perei- 
igė ir 
ai vėl

Ita sąvaitę jau 
į 

ant ( 
laužo gyvą Wrightą, kuris ' 
’ouk tai prisipažinęs nki^jdękf 

tuo tarpu laiko suėmus kitą 

mokytojos nužudymo.

BAND
Ijis 

ri gink

2 sausio ak 
prasidėjo. Šutą 
nepaskelbtos. -r'

FORDO PATI AREŠ
TUOTĄ.

SUDEGĖ SALDŽIŲJŲ GĖ
RIMŲ MRBTUVĖ.

New flampshire valstijoj, 
netoli . Haverhillio, pereitą 
sąvaitę sudegė didelė sal
džiųjų gėrimų dirbtuvė. 
Nuostoliai apskaitomi Į 
$200,000.

TRAUKINYS NUVIRTO 
NUO BĖGIŲ.

Traukinys bėgdamas iš 
Jacksbnvfllės i Neįv Yorką 
pereita sąvaitę nušoko nuo 
bėgių ir apvirto augšt^m ko
jomis. Keliolika žmonių bu
vo sužeista.

Pirma Klaipėda prigulėjo 
Vokietijai. *Bet kada alian- 
tai pradėjo’Vokietiją plėšti, 
Lietuva pareikalavo, kad 
jie atplėštų nuo jos ir Klai
pėdą ir priskirtų tą kraštą 
prie Lietuvos teritorijos. Jei 
ne šitas Lietuvos reikalavi
mas, tai aliantams Klaipėda 
gal ir Į galvą nebūtų par
ėjus. Lietuvai apie tai užsi
minus, Versaliaus konferen
cija tuojaus Klaipėdą nuo 
Vokietijos atskyrė, bet ką 
su ja daryti, nenutarė.

Lietuvą visą laiką tikėjo
si, kad Klaipėda bus jai ati
duota. Tuo tarpu francuzai 
iškaišė tenai savo koloniją 
ir nenori kraustytis. Nega
na to, jie nori da ir Nemuną 
internacionalizuoti, taip 
kad per Lietuvos žemę 
jiems butų atdaras kelias iš 
Klaipėdos iki pat Rusijos.

Rusijai nepatinka, kad 
jos pašonėje francuzų mili- 
tarizmas sukasi sau lizdą, ir 
štai ji jau pradeda reikšti 
prie Klaipėdos pretensijų. 
Ir Rusijos pasipriešinimas 
francuzų plėšrumui gali iš-, 
eiti Lietuvai ant naudos, nes 
kitaip francuzai iš Klaipė
dos niekad nepasitrauktų.

KLAIPĖDOS LIETUVIAI 
ŠAUKIASI PAGALBOS.

Šį panedėlj So. Bostono 
lietuvių firma „Baltic 
Statės Finance Corpora- 
tiori” gavo iš Klaipėdos šito
kią telegramą:

„Broliai lietuviai Ameri-t 
koj. ___ .—_ .—-.I
krašto likimo valanda: Am-‘ 
žiui musų priešai Germanai 
ir Lenkai stengiasi Fre išta
po reklamavipiu musų Lie
tuvą pavergti^ Eina smar
kiausia kova dėl musų tau
tos gyvybės.

 — vię*«w ^vxx.jS, fiuę kurį© fn|»udimo (ęrfe) Lietu- den Chicagoje prisirišo 
paskui ekspliodavo jr kita vos. Susidarė .

- - *■* tuvos Gelbėjimo Komitetas Minelį įtMovnv tjuirc" \ 
su 20 skyrus kuri© neduos gę vaikai ją išgelbėjo ir ' 
tėvynės pąvįfgti, bet kovoK atsigaus -• *------

EKSPLIOZIJA ITALŲ 
TVIRTOVĖJ.

Italų forte, netoli Trento, 
pereitą sąvaitę ištiko eks- 
pliozija, kurioj tapo užmuš
ti 9 kareiviai. Visų pirma 
per neatsargumą sprogo 
vienas šovinys,, m1—I_

iciją, šukės ir gkeVel- 
jjj^Auvo išmėtytos iliž ke- 
“*Jių aplinkui.

; . Visas . HH , .
nūs) ledoms, tūla Florencija Gol-



11

KODĖL AMERIKIEČIAI 
ATŠĄLA NUO LIE

TUVOS?
Visi atsimena, kaip karš

tai Amerikos lietuviai buvo 
sujudę iš pradžių remti Lie
tuvą. Jie rengė prakalbas, 
pylė Lietuvos reikalams do
lerius, o kada keliai atsida
rė, patįs pradėjo dideliais 
būriais tenai važiuoti.

Bet neilgai tas entuziaz
mas tvėrė. Žmonės, kurie iš
važiavo tikslu apsigyventi 
laisvoj Lietuvoj, pradėjo 
grįžti Amerikon atgal. Ir 
ant galo santikiai tarp Lie
tuvos ir Amerikos lietuvių 
taip pablpgėjo, kad vietoj 
aukų, šiandien iš amerikie
čių mitingų pilasi jau pro
testai prieš Lietuvos vai-■* ■* • uzią.

Kodėl taip greitai • persi
keitė amerikiečių ūpas? Ko
de! jie pirma taip karštai 
Lietuvą rėmė, o dabar taip 
nuo jos atšalo?

šitą klausimą dabar gvil
dena "Vienybėj" buvęs ame
rikietis St. Miliauskas. Jis 
sako, kad čia daugiausia 
kaltas kvailas Lietuvos val
dininkėlių išdidumas, rusiš
kas biurokratizmas, 
sugrįžę amerikiečiai neg: 
pakęsti. Girdi:

"Amerikiečiai įsivaizdinę 
laisvą, gražią tėvynę, suvažia
vo su pinigais ir daugel pakėlė 
ir kelia Lietuvos ekonominę 
padėti, kurdami pramonę ir 
susisiekimą. Toji pramonė ga
lėtu plėtotis ir ji ateity plėsis, 
tik jąją trukdė ir trukdo mu
sų biurokratizmas. Kaip tai 
lengva vesti biznį Amerikoje’ 
Formalybės ten mažos, niekas 
nesikiša į biznio dalykus, užsi
mokėjai ’taksus’ ir varyk. Rei
kalinga bizni įkorporuoti — 
nuėjai pas advokatą, arba jei 
pats šiek-tiek nusimanai, tai 
tiesiai kur reikia, dokumentus 
padarei ir dirbk. Lietuvoje tas 
dalykas darosi sukrautingai; 
kol galus sujieškai, kol gausi 
visus leidimus privaikščiojęs 
begales, ir galiaus kol viską 
surengsi, tai žiūrėk jau pinigų 
ir nėr... Prašymai ir leidimai, 
prašymai ir leidimai su žymi
niais mokesčiais atima visų 
energiją ir spėkas. Paskui vėl, 
įmonei ar bizniui Įsikūrus, žiū
rėk, reikalingo patyrimo nėra, 
nežinai iš kur prekės imti ar
ba medžiagą pirkti, žydas čia
buvis, pasirodo, šimtą sykių 
daugiau išmano, reikalingose 
įstaigose turi pažįstamą, jei ne 
tiesioginiai, tai su pagelta ky
šio, greičiau ir lengviau viską 
išgaus, negu amerikietis, pa
pratęs veikti be jokių gudry
bių ir tiesioginiu budu...

"Metasi tada amerikietis 
šen, metasi ten ir visur sutin
ka tik svetimą sau dvasią, sto
ką visuomeningumo, distanci- j 
ją valdininkų ir 'po načalstvu’. 
Lietuvis inteligentas su juonn 
nedraugauja, nes jiedu viens 
kitam svetimi. Jis pratęs prie 
amerikoniško visuomeningu
mo, randa čia dar vergijos 
dvasią, ’cholopstvą’ ir tą nesu
prantamą jam biurokratizmą. 
Pasijunta Lietuvoje esąs — 
vienas, be draugų ir sėbru; 
pamato tą skirtumą luomų ir 
iškrikimą Į partijas bei klikas, 
kurias sudėjus krūvon, visos 
butų vieno plauko ir vienos 
kainos vertos.

”Del tų ir daugelio kitų prie
žasčių, mažu-pamažu nyksta 
pas musų amerikietį energija, 
vis daugiau ir daugiau jis nu
stoja vilties susilaukti santy
kiu gerėsiant, ir gaių-gale lik
viduoja viską- ir grįžta atgal 
Amerikon pas tuos, 
supranta.

"Visi dabartiniai 
ir atsinešimas prie 
tie protestai, neužsiganėdini- 
mas ir atšalimas yra pasekmė ledos buvo 
Lietuvos inteligento rusiškos metais po menamojo Kri 
dvasios, jo biurokratizmas, taus gimimo.
distancija, profanizrnas

kurio
; •
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didumas bei amerikiečio neigi
mas. Dalykai nepagerės ir ta.- 
grįžimas eis. toliau, atšalint 
plėsis, kol nebus Lietuvoje ig; 
vendir.ta daugiau visuomer.i 
kūmo, kada išnyks visi biuro
kratizmo kabliukai, kada Lie 
tavoje išnyks rusiška ir len
kiška dvasia, kada užviešpa
taus tikras visuomeniškumas.
Bet greitai dalykai nepa- 

ęrėšią, sako Miliauskas, ir 
liti Lie-

('

toji liga ilgai da ėsia 
tuvos kūną.
•rVIENYBĖ" NORI DIEN 

RAščIU TARTI.
Brooklyno "Vienybė’ 

r Amerikos lietu- 
naujo dienraš- 
argumentuoja

i; Norvegijoj jas įvedė 
liūs Hakonas tik; '

i‘ šimtmety.
Pati dvasiški ja ;• G 

i. ta/kad apie Kris..
mą nėra tikrų žir . w: 

‘ . žiui, mokytas jez;.-.. .s i...
pi, kuris gyveno 1S š -tm 
ty, rašė: "Nėra nei vk..

'' metuose mėnesioj k; - 
koks nors rašytojas nei’ 
skyrės kaipo Kristaus 
;uo laiką".

Kodėl tad Kalėdoms iš
statyta 25 gruodžio . kr. 
Veikiausia todėl, kad piru, 
stabmeldiškoji Roma ’ -
caikščiodavo tą dieim Su :• 
lės Dievo gimimą. T;
ledos yra stabmeldy'. lie
kana, ir mums, progreso 
•monėms, garbinti ją nepri- 
inka.

i

9,

svasrto, a 
viams reikia 
jio, ar ne. J? 
taip:

Amerikos 
jau tris dienraščius. Tai, ro
dos, gana. Bet švedai, ku< ių 
čia yra per pus mažiau ne
gu lietuvių, turi net 6 dien
raščius. Taigi, imant iš šve
dų pavyzdi, mums reikėtų 
turėti ue 3, bet 12 dienraš
čių.

Antras dalykas, pas 
nesą nei vieno 
ko" dienraščio — v 
"partyviški”: 
lįstų, antras kler 
čias 
taip ir

Taigi 
kad 
būtinai 
meniškas 
mano 
ra

Tai išrodo lyg ’ 
partyviška partija".

mus
"visuomet -š- 

risi tris 
vienas socia- 

, «xii-_x«Ae ».xvrii'.alų, tie— 
komunistų. Visuomenė 

neturi dienraščio.
"Vienybė" atranda.

Amerikos lietuviams 
reikalingas ’ 

dienraštis", 
kad tik ji 

čiu gali būt 
šrodo

V1SU0-
Tr H
----- a

okiuo dien-

:a ' . 'i.

4

I

Jie r.utare

dei t

p
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Seimo penkius balsus, kurie! 
• visgi gali ten paremti darbi

ninkų reikalą, kai bus svars-l 
mąją dieną tomi įstatymai darbinin-j 

— T • * * ! 1 i • v v •[as Lietuvos kams apsaugoti. Mušdami 
L'a (lipnu rh-i "bolševikus” iip taiko i Halų dieną su- 
ionių ir val- 

ii< kų balsais, 
.m. tik socialde- 

i arta:
man Pažai 
mažumų at 
lietuje, 
pagal gau-

"bolševikus”, jie taiko į kla
sinį darbininkų judėjimą.

Ir todėl mes, socialdemo
kratai, kad ir būdami prie

dais kubickininkų vedamai 
darbuotei, visgi darysime 

pastangų juos apginti 
o dešiniųjų puolimo Sei-

<9

’ e". Vileišio vieton atvažia- 
ivo krikščionis demokratas 
‘Čarneckis.

Bet kunigai savo žadėto-1 
> ’ i duosnu ir o neparodė Vie
noj pakilti, Atstovybės 
I įplaukos pradėjo pulti že- 
Įmyn. Katalikiškoji Atstovy- 
;bė'< netik kad daugiau neuž- 
I dirbo, bet dar pravalgė tuos 
p’50,000, kuriuos Vileišis bu
lve palikęs Washingtone, o 
i l.'jįp-ųs'’ su sovn
j 'finansine 
■ Vileišio 
j New Yorke. 
i Negeriau mums 
i diplomatijoj. Prie 
šio Pabalti jos valstybės 
nebuvo Amerikos pripažin
tos de^ure, bet visgi su mu
su Atstovybe Washingtono 
valdžia
cn < >" 
bar gi 
yra pripažinta, 
štovybė, galima sakyt, visai 
i g n oru o j am a Washingtone. 
Gal dėlto, kad Lietuva ma
žutė valstybė? Bet Latvija 
ne didesnė, c su jos atstovu 
visi skaitosi. Pas jį ateina i 
vėčius ir franeuzų ambasa

dorius Juserand, ir kitų ša
lių atstovai, bet pas mūsiški 
—ne.

Kongresui atsidarant vi
soms svetimų valstybių at
stovybėms buvo išsiuntinė
tas oficialis W ashingtono 
valdžios pakvietimas daly
vauti atidarymo iškilmėse, 
bet mes Lietuvos Atstovybėj 
tokio pakvietimo negavom. 
Tas parodo, kad su mumis 
visai nesiskaito.

Kode! 
mes esam 
Ar

XX 1 
ja, 

Į dėlto, kad mes nemokame 
įtinkamai 
i • 
Į
I

įI

Lietuvos Atstovybės bu
vo skelbiama laikraščiuose, 
kad registracija labai se
kasi", bet kiek ligšiol užsi
registravo, tai slepiama. 
Dabar registracijos laikas 
tapo pailgintas ir kol kas 
neaprubežiuotas. Tas jau 
parodo, kad registracija 
nors ir "sekasi”, bet nenusi
sekė. .

Kiek man yra žinoma, tai 
per visą registracijos laiką 
užsiregistravo vos tik apie 
260 žmonių. Atstovybė ga
vo daugiau protesto rezo
liucijų dėl tos registracijos, 
negu aplikacijų norinčių už
siregistruoti.

Imant nuo 260 užsiregis
travusių po $10, pasidaro 
apie $2,600. Bet agitacija lė- 
Šavo turbut daug daugiau, 
nes buvo pasiųsta apie pusė 
tuzino keliaujančiųjų agita
torių, kuriems buvo moka
ma po $50.00 algos savaitei, 
po $4.00 dienai išlaidų, ir 
apmokamas gelžkeiis.
Smarkiausis agitatorius bu
vo Šaliunas,-o antras po jo 
— Česnujis. Nuvažiuoja jie, 
būdavo, į kokią koloniją, 
apsistoja klebonijoj, kuni
gas sušaukia parapijom; 
mitingą, agitatoriai pasako 
prakalbą ir paskui muša 
Atstovybėn telegramą: "Re
gistracija baisiai sekasi! 
Buvo galybė svieto. Visi re
gistruojasi!"

Atstovybė perskaito te
legramą ir laukia užsiregis
travusių žmonių aplikacijų 
su dešimtinėmis. Laukia ir 
laukia, bet niekas Besiregis
truoja.

Aš drįstu tvirtinti, kad 
kunigai su savo gaspadmė- 
mis da ne visi užsiregis
travo.

Žmonės priešingi r.e pa
čiai registracijai, bet $10.00 
mokesniui, kurį Atstovybė 
sauvaliai ant tos registraci
jos uždėjo, norėdama pasi
pinigauti.

Piniginis klausimas, da
bartinei Atstovybei vra ne- •/ u
išrišamas mazgas. Nuo to 
laiko, kaip Lietuvos valdžia, 
kunigams pataikaudama, 
atšaukė p. Vileišį, prisiųs- 
dama jo vieton p. čarneckį, 
Atstovybės pajamos pradė
jo eiti mažyn ir mažyn. Au
kos, kurių pirma suplauk
davo po keliatą desėtkų 
tūkstančių dolerių Į mėnesi, 
dabar beveik visai sustojo. 
Per visą pereitą spalių mė
nesį Lietuvos valstybės rei
kalams įplaukė tiktai $2.50, 
ir tai ne pinigais, be

Pagalios tegu tie "dar- 
kuopininkai" viešai pasiro
do, kuo esą.

Įvykiai ir Seime ir pačiam 
gyvenime vis aiškiau rodo, 
kiek sunkios blėdies yra 
darbininkų klasės reikalui 
pridarę tie, kurie save vadi
nasi "vieninteliais darbinin
kų atstovais". Mes ir prie 
šitos progos vėl šaukiame į 
Lietuvos darbininkus: spies- 
kitės vienybėn, dėkitės vis 
škaitlingiau Į Lietuvos So
cialdemokratų Partijos or
ganizacijas ir tuo stiprinki
te proletarų galybę. Nesusi
vieniję, mes netesėsim atsi
spirti piktiesiems musų 
priešams.

("Socialdemokratas".)

; iš Seimo ats. K. 
' ila; ninku kuo-

: Ir s. ir antras nuta
rimas ? ra priešingi veikian-

; tiesiems istai; mams, bet
naudingi Seimo didžiosioms
partijoms. Ir venų, ir antru
atsitikimu skundžiai Įžeis
tas teisėtumas ir koja pa
spirti deru.; kr;.’.ybės pradai.

Iš krikščior.’ų mes nieko
kito ir lauk.’, negalėjom.
Krikščiony." s vo gilumoje
yra ir bus en kratijos sie
kimų "i k: ai, visuomet
■inkš teisė;;m; pakeisti sa
vo "krikScięy.'-kąja" nuo
žiūra. B;; k iomis akimis
kėlė save- rm ..s išvien su
klerikaKL 11 alininkai ir
T'aistiečių S: '.ingos 'žmo
nės? Kur'u net buvo jų
kernok:. T -įmonė ir są
žinė? M'-."' atrodo, kad!
.".ūsų dem r ai vėl suvai
dino Pilt: r ę, arba bus
vardavę gena^sfes savo
n ači "ž Jejotinos pu
tros bliudeli.

Se’ < ' ma tuo savo
"if rl ■ ' - > tinai daro du

s. jų taiko-
' ■ žydams; an-

m-i — . vos darbinin
ku a . ’eimo daugu
mos T tautinėmis!

Bielskis su savo 
misija 
paliktus

pravalgė 
pinigus

einasi ir
p. Vilei- 

da
I
Į

Abingtone, netoli Bosto- 
j .o, 30 gruodžio vietos teis

ias nubaudė farmerį Wil- 
liamą F. Milleri ant $25 už 
ai, kad jis neparupino savo 
arvei pakankamai pašaro 
r geros pastogės. Ji ap- 
kundė draugija apsaugoji
mui gyvulių nuo žiaurumo.
Kad šita draugija rupina- 

i gyvuliais, tai labai gražu. 
>et daleiskime, kad tas pats 

farmerys pavarytų savo 
darbininką ir tas sušaltą 
lįur nors alkanas be pasto
gės — ar ta draugija užsi- ; 
^iotų už ji?

Nedarbo metu kompani- ’ 
,os šėrė savo arklius ir mu-l 
us, o darbininkus išvarė ir i 
j ž dar ė dirbtuvių duris, i
I ūksiančiai žmonių su šei- į 
rymomis ir mažais vaikais’ 
i-adavo. šimtai bedarbių nu-j 
rižudė, bet nei viena kompa-; 
'i.ia nebuvo patraukta tei-/ 
man už žiaurumą savo dar-’ 
dninkams. Bet kada f ame-1 
ic karvė negauna paėst,1 

;ąi ,gyvulių apsaugojimo! 
Taugija traukia ji teisman; 
ir teismas ji už tai baudžia, i 

i 
Pasirodo, kad galvijas ka-l 

ųitalistinėj tvarkoj yra d::uj 
giau apsaugotas, negu dar-i 
co žmoerus.

Karve ir darbininkas.

skaitėsi nors kaipo 
yvuojančia įstaiga. Da- 

Iaetuvos Respublika 
bet jos at-

i

ŽARUOS

I
i 
i

Nespėjo drg. K. Bielinis 
įvažiuoti į Suvienytas. Valsr 
rijas, kaip Brooklyno pliuš
kė atidarė savo kakarinę ir 
kiauksi kai kiaunė iš uolos 
galvą iškišusi. Turbut nu
jaučia, kad drg. Bielinio at
silankymas jai ant naudos 
neišeis.

Prieš Kalėdas beveik risi 
lietuvių laikraščiai' linkėjo 

Į savo skaitytojams "Links
mų Kalėdų".

t Mes savo skaitytojams to
kių linkėjimų nesiuntėm, 
nes į Kalėdas mes netikim.

Ir ką gi reiškia Kalėdos? 
Kunigai aiškina savo para- 
pijonims, buk tai esanti 
Kristaus gimimo diena.

Bet kada Kristus gimė, 
niekas tikrai nežino. Dagi 
nežinia, ar toks žmogus yra 
kada gyvenęs. Sulyg krikš
čionių "šventraščio", jis bu
vo žydas, jų žemėj gimęs, 
tenai gyvenęs, 'daręs stebu
klus ir ant kryžiaus žydų 
kunigijos ir valdžios buvęs 
nukankintas.

Taigi geriausia apie jį tu
rėtų žinoti žydai. G betgi jie 
netiki Kristui. Jie sako, kad 
krikščionis jį ‘susitvėrę iš 
pasakų; tikrumoje Kristaus 
nebuvo. Ir keista, kad tais 
laikais, kuomet sulyg musų 
"šventraščio" jis turėjo gy
venti, apie jį niekas nežino
jo ir negirdėjo. Tik praslin
kus keliems šimtams metų 
po menamos jo mirties pra
dėta kalbėti, kad 
ant žemės g\-veno 
Bet kada jis gimė, 
metais mirė ir kur 
tas, niekas nežino, 
sako, kad jis nuėjęs į dangų 
su visu kunu. Jau vien šita 
nesąmonė rodo, kad Kris
tus yra pasaka. Dėlto niekas 
ir nežino, kada jis gimė. Tai
gi Kelėdos yra niekuo nepa
remta bažnyčios tradicija. 
Ir per kelis šimtus metų 
niekam nei į galvą neparėjo, 
kad tokią dieną reikia 
švęsti.

Pirmu syk katalikų baž
nyčia Romoje nutarė švęsti 
25 _ gruodžio dieną kaipo 
Kristaus gimimo dieną tik
tai ketvirtame šimtmety, 
/būtent 354 metais.

Anglijoj pirmu kartu Ka- 
ivestos tik 598

.. Vokietijoj ja zent”.
ir iš- niekas nešventė 813 metu, o jis nepaleidžia.

Smulkios žinios
12 ŽMONIŲ ŽUVO GELž 

KELIO NELAIMĖ J.
Ispanijoj, netoli Vizcaya, 

pereitą pėtnyčią sudužo 
traukinis. Nelaimėj 12 žm: • 
nių tapo užmušta ir apie 10 : i 
sužeista.

MEKSIKA PALEIDO PO
LITINIUS HALINIUS.
Meksikos prezidentas 

regonas pereitą' sava 
skelbė amnestiją, kuria 
liuosuojami visi politiniai 
kaliniai ir užtikrinama lais
vė riems, kurie po pastarųjų 
revoliucijų yra pabėgę i už
sieni.

Ob 
ę pa 

pa

kurie jį

santykiai 
Lietuvos,

kitąsyk 
Kristus.
kokiais 

palaido- 
Kunigai

EŽERĄ KINKYS PRIE 
DARBO.

Kanadoj susitvėrė korpo
racija su $25,000,000 pama
tinio kapitalo tikslu užkin
kyti St. John ežerą prie dar
bo ir gaminti elektros pajė
gą. Pirmutinė stotis busian
ti gatava 1925 metais ir 
duosianti 400,000 arklių pa
jėgos.

121 METŲ AMŽIAUS 
JUODVEipiS.

Tekąs valstijoj pereita są- 
vaitę mirė juodveidis vardu 
John Du.nham, kuris buvo 
susilaukęs jau 121 metų am
žiaus.

HARDINGAS PALEIDO 3 
ŽMOGŽUDŽIUS.

Prezidentas Hardingn 
oaliuosavo iš federalio 
jimo tris žmogžudžius, 
buvo Ivg ir "Krismus
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Įima skaity- 
: grįž, ar ne
sukai su žy- 
ais‘ susirėmi- 
aukti. Visai 
Įninku kuo-

imto pamate 
mino išineti- 
r risi karin
es jo d rau
svos pradžia, 
pasišiaušusių 
cijos plaukų 
ms gandams, 
r leidžiami, 
: tuomet nu- 
išmes iš Sei- 
ninkų grupę, 

onėi t 
kra

f >
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iir.- pnt;Kė 
kurie ja.u 
ai dešinu

' t j-* Q 
m o visa ki 
Turint pal 
.-tus clerjo 
liaudininl
atrodo nesu 
rojo tikslo.

O Parį ’AdLl t r: 
krovos, tai k;

Krikšč 
leido kuble 
rinkimų k? 
skaldyti dar 
ir Įnešti lu 
tarpam Dab 
Seimo "da 
krikščionys 
darbininku ;

—solit
r.e k? 
kaip 
"'■asivs

kai
ORI

tokius mink- 
s, kaip musų 
dešiniesiems 

i atsiekti sa-

Iš Rusijos pranešama,kad 
Į trumpą laiką 20,000 rusų 
priėmė žydų tikėjimą. Rabi
nai turėjo daug darbo, kol 
tiek rusų apipiaustė. Gal ne
trukus Trockis apipiaustys 
ir pati Leniną.

Arthur Brisbane sako: 
"Anglija skaitosi antra tur
tingiausia šalis pasauly, vie
nok sakosi negalinti užmo
kėti Su v. Valstijoms skolų, 
kurios siekia 5,000 milijonų. 
Tai kaip Vokietija gali už
mokėti užkrautą ant jos 
kontribuciją 50,000 milijo
nų?"

taip yra? Kodėl 
taip paniekinti? 

dėlto, kacl mes lietuviai? 
i e, mus ne dėlto ignoruo- 
kad mes lietuviai, bet

i apsieiti. Pavyz
džiui, suvažiuoja Washing- 
tone būrys musų kunigų, 
parašo kokią nors rezoliuci
ją, ir visi eina su ja tai pas 

! prezidentą, tai pas valsty
bės sekretorių, tai pas kitą 
'loki valdininką, žinoma, 
Į Amerikos valdžia demokra
tinė .ir mandagi: ji priima 
musų prabaščius, bet iš jų 
gaun’a labai prasto įspūdžio • ■ * — - -
c

’žigai Washingtone niekad 
intakos neturėjo, o juo la
ibiau negali jos turėti musų 
'prabasčiai, kurie.išrodo kaip 
■kokie mėsininkai ir nemoka 
'nei sėdėti, nei stovėti, nei 
j dalyko tinkamai išaiškinti, 
i J r kada tokia niekeno neįga- 

t Lietu-/lota kunigu "delegacija” 
vos bono kuponu, kuri paau-iatsiriogiino^vieną, antrą ir 
kavo Gaižutis iš Cleve-■ trečią syki, visuomet save ir 

‘ Lietuvą ant pajuokos išsta- 
. tydama, ar galima stebėtis, 

•J<\ nei vieno cento aukų, kad oficialis Washingtonas 
_ .p. j i. x is'pradėjo mus ignoruoti?

j ~ xx^stovybė taipgi pri- 
lų 'daro nemaža juokų, kurie 

žemina jos autoritetą ir da
ro Lietuvai sarmatą. Pa-

Anglija tik pabėdavojo, 
kad ji negali skolų išmokė
ti — ir jau eina agitacija, 
kad Suv. Valstijos tas sko
las jai dovanotų. Vienok Dė
dė Šamas niekuomet nedo
vanoja skolų suvargusiems 
savo piliečiams, nepaisant 
kaip jie nebėdavotų. Jeigu 
darbininkas turi nusipirkęs 
kokią lūšnelę ir neįstęngia 
už ją valdžiai taksų užmo
kėti, tai valdžia be jokio pa
sigailėjimo darbininko pa
skutinį turtą ant "okšino" 
išleidžia ir savo skolas atsi-' 
ima.

pie Lietuvą. Katalikų ku-

s yra vertas 
gi neaišku? 
gal net tyčia

1 inkams eiti 
panijon, su
rinku balsus, į

•to proletarų 
r. varydami iš 
kuo” žmones, 
mažina Seime 
t: tovybę ir vėl 
či)s daugumos, 
f - esame pasi- 
ž arime i tuos, 
Ii: 10 "darbinin-
2 stovais. Tie

i įlašėsi eiti Sei- 
ž įdėjo kalnus 
Seiman įėję,
ii prisiglaudė

-h iavsios” Seimo 
u o t; pu tyli, 
t ž’n/’štame, kad 
s vogčiomis pasi-

įninku XU°P9” 
suklaidii

■'Tl

lando. Pinigais per tą mene 
sį Lietuvos reikalams neat

1 -Įgyja abs
Mes 

sakę, 
į kurie 
įkų kuo 
j žmonės, 
s man, dr 
h'.ugriauti. 
jie balni 
prie "k 
sienos ir ■

Mes . 
l’e z-r■ 
karino " 
!vardą 
tūkstančius 
dė ir ardo . 
crganizac 
ninkus pr 
gių ir, 
ninku judė 
mus stipri 
tais aklais 
i-unais mes 
idėjine kovą-.
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į

iet vesim
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Bet rrrx taip pat žinome,

Musų komunistai sako, 
kad Rusijoj žmonės esą visi 
lygus. Betgi ta komunistiš
ka "lygybė” man atrodo la
bai keista: kuomet komisa
rai puotauja, tai milijonai 
darbininkų miršta badu; 
kuomet paprasti žmonės 
tūkstančiais miršta nuo 
Įvairių ligų be jokios dakta
riškos pagelbos, tai susirgus 
žymesniems komisarams 
specialistai daktarai būna 
parkriesti net iš užsienių.

A. Gartrakas.

Bet politinių kalini.! kad krHvsgonys, vydami
■ ■ - laukan "boi^vikus”, veja iš liau.

Darau įnešimą, kad Lie
tuvos ministerių titulai bu
tų panaikinti. Man rodosi, 
kad daug gražiau skambėtų, 
jei Lietuvos ministeriai va
dintųsi šmugelninkais. Pa- 
veizdan. Vidaus Reikalų 
šmugelninkas Vailokaitis, 
Užsienio Reiki 
ninkas

šnragd- 
fr taip to- 
Tiitatis.

Atstovybė dabar neturi i 
ko nei algų sau pasidaryt, j' patį Aįg

Vileišis paliko fir.ans 
misijoj Ne*w Yorke apie 
$50,000 ir apie $50.000 pali
ko Atstovybėj Washingto-vyzdžiui, prie durų tapo pa- 
ne. Beto, jis da išsivežė su statytas stalas, o prie stalo 

valstybei uniformuotas sargas. Aprė- 
■ dyta jis lyg koks generolas, 
su blizgančiais antpečiais ir 
dideliu žirgvaikiu, ant kepu
rės. Atėjo sykį vieno amba
sadoriaus atašė su kokiais 
ten dokumentais ir pradėjo 
franeuziškai kalbėt. Unifor
muotas musų Atstovybės 
sargas išmetė jį laukan, nes 
jam pasirodė, kad tai turi 
būt koks "pedliorius”.

Ar manot, kad šitokie da- 
nežemina mus diplo- 

nes ji remtų matinio Washingtono alcĮ-
• •
Ir dėl to mums taip nesi

seka. Nesiseka mums tarp 
svetimų, nesiseka ir tarp sa
vu. O vis dėl to mes giria

ma- mes, kad mums "baisiai se- 
‘ “ X.

savim Lietuvos 
apie $60,000.

Visi tie pinigai buvo už
dirbti Ameriki •j trumpu jo 
buvimo laiku. Bet Vileišis 
nepatiko musų kunigams, 
kad jis ne jų partijos žmo
gus, ir jie pradėjo daryti į 
Lietuvos valdžią spaudimą, 
kad ši Vileišį atšauktų, o jo 
vieton prisiusi;! kataliką. 
Jie savo spaudoje ir žodžiu 
tvirtino, kad katalikas at
stovas atneštų daugiau Lie- lykai 
tuvai naudos, 
"skaitlinga katalikų visuo
menė”, kuri Vileišiui nenori 
aukauti, nes kaipo "sočia 
tui” nepasitiki Ir buvę 
tuomet Lietuvos u žs i er i«> 
ministeris kur.. Purickis 
klausė savo "brolių Kristų- kasi!”

;s-
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To niekas nepeikiaJ .. . 1
syviškumas”, todėl jis 

Įmanė tvert lietuvišką para
piją. Bet, žinoma, iš mun- 
šaino košės tokios avinyėios 
nepagimdysi, todėl jU, su
manė melagingu budu pi i- 
sitraukt lietuvių iš kitų ko
lonijų.

Bristolio miestas 
žas, priskaito virš 20 tuks 
ančių gyventojų,

CAMBRIDGE, MASS.
Musų kolonijos nuotikiai.
Atšalo oras, atvėso'ir mu

sų extra kairiųjų tempera
mentas. Nelabai senai jie su 
didžiausiu karštumu smer
kė Darbininkų Partiją su 
"Laisve" priešaky, o dabarj Bristolio miestas nema- 
patjs tos partijos nariais pa-:žas> priskaito virš 20 tuks- 
nk°. * kančių gyventojų, daugiau-.

• * 'šia apgyventas italais, taip'
’--J ■ nėra jokios’

■ kokį-nors 
bizni. Lietuvių čionai randa
si nedaug, išviso gal kokia 
50 šeimynų, apie 4 pavie
niai vyrai ir viena mergina, 
kuii jei turėtų ant tikieto, 
butų jau senai iš čia išva
žiavus.

Darbai, rodos, ein 
giausia, bet darbas 
lengva gauti, o ir 
dirbti reikia sunkiai, 
dvi mažos 
Šiaip visos 1 
diibystės, 
purvinas.

So. Bostono Napoleono kad lietuviui 
adjutantas kai gyveno So.!proo-os užsidėt 
Bostone, tai buvo vienas iš - ~
didžiagerklių "veikėjų", o 
kai persikėlė į Cambridge, 
tai perkeitė ir pažiūras. Da
bar jo obalsiu yra "dollar 
first”.

Sakau, tie doleriai kartais 
ir davatką iš kelio išveda.

Andai protesto prakalbo
se prieš 
renkamos 
Lietuvos 
niams.

. Į listą už kitus, kur net 
moterys dirba? Kuomi jis 
y:geresnis »ž kitus darbi- 

Juk jis ąz važia ves 
tai?-, kaip ir 
gauti darbą, 
iau Minimo

5 ypatas šeimynos mai- 
. Kuomi vieni yra geres- 
o kiti blogesni gavime

a •; utiniuose 
iimucse’ 
■?li komu 
omiteta,

mis spėkomis geriau apgy- 
sMv>-;S ,-ci kalus ir sek- 

ė m us d a rbdavių 
lis. Vienok nežiu- 
Amaigameitų Uni- 
?, laike jos viršinin- 
mo, ’buvo 
anų ‘ ir 
zgrtaci ja, 
ūOHiUlll 
kandidatus i 
:us. Prieš' u 
:u rinkimus jie 

• i., agitaciją už 
o žmones. 
a-.» y; a žinoma, 
:;goj visą tautų 
>’g • autinių skyrių 
muose nominuoja 
:ršin inkus. Papras- 
rmojama dvigubas 
ų skaičius negu 
.s. Pusė kandidatų 
daugiausiai balsų, 

įima unijos viršininkų vie- 
s; likusieji kandidatai pa
lieka pavaduotojais 
dus reikalui.
Chicagos R ubsiuvių 

Unija turi 
narių. Pasibaigus 

viršininkų r.ominaci- 
Jungtinė Taryba

reikia balsuoti, tai unijos 
valdyba keliomis dienomis 
į ries rinkimus išleidžia 
spalvuotus baiiotus, ant ku
rių randasi pilnas kandida
tų surašąs. Tuos baliotus 
unijos valdyba perduoda 
Šapų formanams, o pasta
rieji išdalina juos darbinin
kams balsuotojams. Balsuo
tojai turėdami kelias dienas 
laiko gali sužinoti iš savo 
draugų bei pasitarti, kurie 
kandidatai surašė yra tin
kamesni užimti unijos virši
ninkų vietas. Tai tokia maž
daug rinkimų tvarka yra 
pas rubsiuvius amalgamei- 
tus.

Kaip visose industrinėse 
organizacijose, taip ir rub- 
siuviuose didžiuma narių 
mažai Įdomauja unijos bei 
savo organizacijos reikalais. 
Dėka tokiai padėčiai dirby- 
klų formanąi dalina balio
tus arba kandidatų surašąs 
su kryžiukais, padėtais prie 
tinkamesnių kandidatų var
dų. Kai kada kai kurie na
riai tai padaro. Panašiai vra 
elgiamasi ir pas rubsiuvius 
amalgameiius. Vienok pa
staraisiais unijos viršininkų 
rinkimais komunistai pasi
rodė "mandresni” už kitus. 
Jie parūpino komunistini 
kandidatų surašą ir už ji 
varė šlykščiausią agitaciją 
šapose tarpe darbininkų. Jie 
agitavo, kad senieji unijos 
viršininkai sudarą "dešinių
jų mašiną" ir siūlė naujus 
viršininkus sudaryti iš "kai
riųjų mašinos". Tuomet uni
ja busianti "gera".

Mano supratimu 
komunistų agitacija 
organizacijos viduje 
te ir kivirčus.
tai

kiškos gazietos redaktorius. 
Kalbėjo kaip kalbėjo, bet 
nors tas jam gerai pasisekė, 
jog greit užbaigė. Po jo Kal
bėjo kandidatas Į komisa
rus. Pradedant kalbėti pasi
sakė, buk tai kalbėsiąs apie 
vaikų reikalus. Mat čia vai
kams parengtas vakaras. 
Bet vos tik pradėjo kalbėti, 
>aip mat ir nudardėjo prie 
kardų, štikų ir armotų, kas 
katalikams nepatiko — pra
sidėjo šnekučiavimas, vė
liau bildėsis ir delnų ploji
mas, taip kad turėjo prakal
bą nutraukti. Taip nelai
mingai antram kalbėtojui 
užbaigus, išeina ant stei- 
eiaus trečias kalbėtojas, ku
ri vietiniai žmonės vadina 
dievo muzikantu. Na tai čia 
bedieviai pasistengė atsily
gint dievočiams už sustab
dymą jų kalbėtojaus, taigi 
iškilo toks triukšmas, kari 
tas kalbėtojas vos tik du sy
kiu per steičių perėjo išsi
žiojęs, bet negavo progos 
nei žodžio ištarti. Čia tai ir 
vieni ir kiti sutiko, kad pu
blika gerai padarė nes tas 
kalbėtojas ir taip nieko ne
būti] pasakęs. Ketvirtas kal
bėjo senas vietinis gyvento
jas. Tas mat Įtūžo beklausy
damas kitų kalbėtojų ir no
rėdamas pasirodyti labai 
dideliu smarkuoliu, pradėjo 
publiką kolioti, kad nemoka 
ir nežino kaip atiduoti pa-- 
garbą tokiems 'garbingiems 
kalbėtojams. Girdi, motinos 
tiek vargo turi, kol vaike
lius užaugina,- prie to dar 
turi vaikščiot po saliunus

varoma 
demokratų 
'Tai atliko 

tai. piršda- 
unijos 
nijos 

va- 
sa-

— ) —
Amalų 
ninku 
vaite, gruodžio 
dienomis, Įvykt) 

Amalga meitų 
.-/rinką rinkimai 
t s 1923 metams. 
. lenam yra žino- 
b reyuhii’ir 
i nrieš rinkimus’ 

:kcijų ir. miestų i v 
varo plačią agi- 
savo pastatytus 

Kiekviena tu 
rių partijų nori 
išgirti savo pro- 
s.vo kandidatus— 
■kiatyti viena ge
nimą. Bet susipra- 
kai žino, kad sie- 

dviejų partijų nė- 
mo — kaip viena,

,i nori išnaudoti 
ves savo reika-

CHICAGO, ILL.
Bubsiu v L Ainalgameiiu 
unijos vim minką rinkimai
Pereit? 

32, 13 ir' 
Rubsiuvp. 
unijos 
.*■ *c iri' 
Kaip
J is g j• 
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kat
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tnVOi vvr-i jieškoti. Čia tai viena

kai, nors ir per trumpą lai- ir su tais pinigais dingo. 
Ika, bet jau pusėtinai gerai šiomis dienomis aš erav
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kad tiek gali

Bimba tuomi į
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pareikšta, kad 
jos viršininkai 
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registraciją buvo 
aukos neva 

politiniams kali- 
Tulas žmogus, ma

tomai Lietuvos patriotas, 
Įmetė lietuvišką pinigą litą. 
Suskaičius aukas pirminin
kas pareiškė, kad tas pini
gas netikęs. Iš to duodasi 
suprasti, kad tos aukos ras 
sau kelio galą Brooklyne, 
nes jeigu butų manoma siųs
ti jas Į Lietuvą, tai ir litas 
butų geras.

•t: * *

Nors pobažnytiriis pirmi
ninkas visada turi "šalti pa
gavęs", tečiaus Juozapinės 
draugijos susirinkimuose 
nesykĮ ir didžiagerklius už
rėkia. Mat, stovi ant 
bos, kad nenukryptų 
lio”.

čia so
cialistų kuopa gyvuoja, bet 
viešai pastaruoju laiku ne- 
pairodo. Gal nenori peštis 
su "draugais" kairiaisiais, 
kurie kas sezonas savo kaili 
maino.

Taip Cambridge’aus Lie
tuvių Kooperacijos svetai
nės klausimas jei ne amži
nai, tai bent ant ilgesnio lai
ko palaidotas, nes ant že
mės, kur buvo proponuoja- 
ma svetainė statyti, išdygo 
kai grybas iš po nakties tri
jų šeimynų namas, žinoma, 
biznio žvilgsniu gal koope
racija šitaip ir geriau išloš, 
bet Cambridge’aus progre- 
syvei visuomenei svetainė 
buvo reikalingesnė.

audiny čios. 
kitos geležies iš- 
kuriose darbas 

Uždarbiai gana 
maži, mokama vyrams* po 
35 ir 38c., o merginoms po 
22c. i valandą. Už kamba
rius reikia mokėti nuo 20 Iki 
28 dol. mėnesiui, šiaip pra
gyvenimas yra daug kuom! 
brangesnis, negu kituose 
miestuose. Tiesą pasakius, 
lietuvių šeimynai sunku 
Bristoly gyveni, dėlto čio
nai lietuviai ir nerimsta - 
jei kada koks iš kur atv; 
žiuoja, tai ansidairęs ir v 
traukia atgal.

Toliaus pil. Zubrickas r 
šo, kad Bristolio lietuvi 
irgi nesnaudžia. Nėra ki 
girtis! Jei draugystė vieną 
kartą Į septynis metus pa
rengė balių, tai nėra jokis 
veikimas. Šiaip gi lietuviai 
netik nieko neveikia, -bet 
stačiai miega letargo mie
gu. Tiesa, sandai'iečių kuo
pa nesnaudžia. Jos nariai 
vasarą laiko savo susiri 
mus kiiubiečių darže ir 

<? apie bačką tiek su 
is "veikia", kad nuo to 
tikimo" pailsę kiti ir na- 
negali pareiti. Tankiai 

pačios eina Į daržą savo 
ikėju” vyrų jieškoti.

'T.DSiUVių 
likosi iš
rištai Į pil- 
karie dar 

Bekampio delegatai” mo
ipratę savo draugams 
ti geresnes yietas 

gavime pirm enybe 
tys pas! rb-vo*’* 
suteiiU ■‘.•■mm ■' 
/gai uirijistii, 
.vo susirinkimus i 
nykite, ką mes 
arijos Įstaigas, 
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BROOKLYN, N. Y
Bimba protesto prakalbo- Sijojimas unijos d a 

se prieš registraciją smerkė 
Lietuvos klerikalų valdžią 
už žiaurų persekiojimą savo 
politinių priešų ir tuo pačiu 
laiku gėrėjosi, kad bolševi
kai per penkis metus išlaikė 
savo rankose Rusijos val
džią. Dabar laikraščiai pra
neša, kad per tuos penkis 
metus bolševikai nužudė 1 
766,118 ypatų arba 
po 1,000 ant dienos, 
tos žinios teisingos (o jų dar Į 
niekas neužginčijo), tai bol- v *-1 • . • “ ■ .sevikai turi 
šią "boinią", 
išskersti. Ir 
gėrisi.

Broliai kairieji dar rude
niop buvo sumanę "apšvies
ti” Cambridge’aus "tamsią” 
visuomenę ir tam tikslui pa
sikinkė i stuiką vieną pašei- 
pinę draugystę. Bet jau pu
sė švietimo sezono praslin
ko, o iš brolių kairiųjų nei 
viena šviesos kibirkštėlė dar 
neiškrito. Ar tik neprisieis 
vėl tamsoje tūnoti?

Petras.

BRISTOL, CONN. 
Melagingas išgirimas.

Skaitydamas "Keleivio” 
No. 51 patėmyjau žinutę iš 
Bristolio apie darbus ir lie
tuvius^ kur pil. Zubrickas 
melagingai išgiria skaityto
jams Bristolio miestą. Mat, 
Zubrickui atsibodo "progre-
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Kada B. Misiūnas mela
vo: ar "Laisvėje” rašyda
mas, kad iš jo Rusijoje nie
ko neatėmė ir viską atsive
žė, ką tik buvo išsivežęs ■ Jš 
Amerikos, ar gruodžio 12 d. 
kriaučių 54 skyriaus pildan
čio komiteto susirinkime,

• kada maiclavosi, kad ji pade
ri , tu pirmu i listą darbo gavi- 

i?. .ine, nes jis esąs rasai suvar- JeigUjg.ęg įr Returįs k0 gyven
ti? Juk Brooklyno kriau- 
čiams yra gerai žinoma, kad 
Misiūnas su savo motere 
per penkius metus gerai 

įdirbo; uždarbis buvo ge
ras; jie patys sakydavosi 
turi penkis tūkstančių dole
rių bankoje; turėjo savo av- 
tomobilĮ, ko biedni negali 
turėti, o dabar sakosi esąs 
labai suvargęs ir neturi iš 
ko gyventi. Argi nemelagys- 
tė ir nepasityčiojimas iš vi
suomenės ir iš Brooklynoi 
rubsiuvių? Aš tikiu, kad Mi
siūnas neteisybę sakė kriau
čių pildančio komiteto susi
rinkime, nes darbininkų 
laikraštis "Laisvė” yra "tei
singa” ir ji patyrusi dalyką 
rašė, kad Misiūnas viską at
sivežė atgal, ką buvo išsive
žęs iš Amerikos. Tiek to, kas 
ten teisingas ar meluoja.

Bet kuomi kriaučių 51 
skyriaus pildantis komite
tas vadovavosi suteik darni.s 
Misiūnui pirmenybę gavime 
darbo, kuri padėjo pirmuti-
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Už Tą Pačią Kainą, Kaip fcd
I? Kiti Paprasti Pienai

Ecr'.sno Garuod.intas (Evaporateri) 
Pienas toks yra. tyras, kaip kad ūkės 
pienas, išdirbamas po aštria priežiū
ra ir inspekcija. Jis prirengiamas 
žemos temperatūros šiluma, kuri at
skiria vaiioeri garais ir visus blogu
mas išnaikina, palikdama riebu, sme
tonini pienu, kuri

x ei

liko jame.

OBDENO 
PERSERGŪJIMAS

. Pavyzdžiui, kaiminė, iš kurios gaun.i- 
ma pienas yra specialiai prižiūrima— 
egzaminuojama gabių, tame išsilavi
nusių veterinarų ir viskas užlaikoma 
švariai. Jei norėtum gerą pieną, kr- 
ris yra abelnai aukštos rūšies, pieni.s 

rtingu karvių veislių sumaišomas. 
5’ ir yra geriausia maisto vertė.

KAIP GROSERNINKAS 
PATARNAUJA JUMS

Bordeno Garuodinto Pieno išdirbimo 
lėšos nevengtinai aukštos, kadangi 
ekstra pasargos daromos dirbykloj. 
Bet amerikoniškos šeimininkės grei
tai išmoksta kokio daikto paprašyt. 
Ir niekas negali rizikuot pienu, kaipo 
labiau reikalingu maistu.

Garuodint’jvės, kur pienas yra supi
lamas ir užpečėiijamas, rūpestinga; 
prižit-rimas ir ekstra galutinis skonio 
i mėginimas musų pačių iaboratorij i- 
£■;, ir kiekvienas daugumas Bordeno 
(.ariiodinto Pieno prirengimas per
ši j rimas pirmiau ne
gi. išsiunčiamas jūsų 
groserninkui. Borde
no Garilodintas Pie
nas visuomet yra iš
leidžiamas pagal 
aukščiau nurodytą 
veikmę. Turi žinoti, 
kad pasiekia jūsų 

r ■ ikukiiios šą;ą yra ten 
v ’kiamo pat padėjime.

Jūsų groserninkas žino tai, ir kuomet 
jis moka daugiau už Bordeną, negu 
už kitus pienus, jis visuomet stengia
si patarnaut savo kostumeriams Ga- 
ruodintu Pienu, kaipo aukščiausios 

parduoda Bordeno ko
kybę tamistai ne už 
aukštesnę kainą. Jus 
gaunate Bordeno ko
kybę už tą pačią kai
ną, kokią mokate už 
paprastą pieną. Pra
šykite jo.
The Borden Company 

Borden Buikling 
New York.

•» •.

Įstaigos. Jis

Tyrąs ūkio pienas si:

sukurs 
suiru- 

Jei komunis- 
varysis viską ant savo 

pastatyti, tai ir priešingoji 
ousė stversis panašių meto
dų. Ačiū tam unijoj Įsivy
raus frakciniai nesutikimai 
ir užsivarinėjimai bei kivir-H 
čai, kurie duos bosams pro-! ’® 
gos daryti antpuolius ant Į '" 
unijos. Mano manymu, jei Į 
norima rinkti unijos virsi-’ 
įlinkus tik vienam terminui, 
arba kasmet vis naujus, tai 
reikėtų Įdėti Į Rubsiuvių,

turėtų būti 
senieji uni- 
negali būti 

terminam 
paeiliui. Kadangi dabarti
niu laiku tokios kliozos nesi
randa Amalgameitų Unijos 
konstitucijoj, tai komunistų 
agitacija prieš senuosius 
unijos viršininkus yra pur
vinas darbas ir varomas sa
vais politiniais išrokavi- 
mais. Tokia jų taktika gali 
nešti naudos tik bosams, o 
ne organizacijai.

šapos Darbininkas.

BINGHAMTON, N. Y. 
Kalėdų eglaitė ir prakalbos.

Kalėdų vakare, 25 gruo
džio, 1922 m. čia tapo pa
rengta vaikams eglaitė pa
stangomis bolše vizuojančių 
elementų bendrai su parapi- 
Įonais. Eglaitė buvo viduti
niškai papuošta, taipgi vai-

moteris ir pastebi: "Taigi 
ar labai senai kaip tave ne
tik moteris, bet ir duktė iš 
saliuno nuo kazyrų namo vi- 
jo”.Taigi ir tam kalbant kilo 
triukšmas ir jis be laiko tu
rėjo užbaigti. Penktas ir pa
skutinis kalbėjo klebonas. 

[Tas, numanydamas, kad ir 
H prakalbai gali būt toks 

t j pat galas, labai trumpai 
v [ kalbė jo, papasakod amas,

j kad eglaitė turi labai ankš
tus ryšius su Kristaus gi
mimu. Bet ir čia tapo paste
bėta, kad kur Kristus gimė, 
tai tame krašte nei eglės ne
auga, tai ir giminystė labai 
artima negali būti.

Kada prakalbos užsibai
gė, tai Kalėdą Diedukas 
(Santa Claus) dalino vai
kams dovanas. Vaikai likos 
labai užganėdinti. Publika 
gražiai prisijuokė ir links
ma skirstėsi, o kalbėtojai 
apatinę lupą prikandę, gal
vas žemyn nuleidę dabar 
pienuoja, kaip čia išmokinus 
tuos nenuoramas, kad jų iš
klausytų. Aš nuo savęs pa
duočiau propoziciją, kad vi
si tie kalbėtojai susiburtų į 
susaidę ir vieni kalbėtų, o 
kiti klausytų, tad nebūtų 
nei piktumo. A. B. r.

NEWTON UPPER 
FALLS, MASS.

Apie Antaną Kairį.
Tūlas laikas atgal "Kelei

vyje” buvo rašyta, kad -tū
las Antanas Kairys išėmė iŠ 
banko kito vyro 700 dolerių

ką, bet jau pusėtinai gerai 
pralavinti, už ką išpuola 
garbė Pagegalienei ir p-lei 
K. Vincius. Vaikų dainos ir 
šokiai buvo atlikta gerai. 
■Kadangi tas vakaras buvo 
įrengiamas, kaip pirmininkė 
pranešė, vaikų draugijėlių 

į "Ateities žiedo” ir "Aniuo- 
lo Sargo”, tai prigulėjo ji 
pašvęsti vien tik vaikams. 
Bet kur tau! Pas mus, Bing- 
liamtcne, kultūra taip augi 

. tai pakilę, kad savų kalbėto
ją tiek turime, kiek farme- 
rys kalakutų, tai kaip gi 
jiems čia praleisti tokia ge
ra proga (mat pusėtinai 
daug žmonių butą) nepa
garsinus savo kromelių. 
Pirmutinis kalbėjo katali-

šiomis dienomis aš gavau 
laišką iš Lietuvos, kuriame 
praneša, kad minėtas Kai
rys yra Lietuvoj, štai kas 
apie ji rašoma: "Parvažia
vęs iš Amerikos Antanas 
Kairys buvo labai išdidus, 
statėsi turtingu vyru. Bet 
vėliaus jis prabaiiavojo vi
sus pinigus ir susilygino su 
kitais. Jis yra ūkininko sū
nūs ir prieš išvažiavimą i 
Ameriką buvo doras vyru
kas, bet parvažiavęs iš Ame
rikos pradėjo eiti velniop ir 
dabar visai jau nebe tas vy
ras."

S. P. Raudeniškis.



keleivis s

KORESPONDENCIJOS. įtik viena audimo dirbtuvę. 
Kompanijos stubų yra pri- 

j budavota daugybė. Čia lie
jau atsipeikėjo nuo ypatiš-1 tuvių irgi neradau.

Pora mėnesių gyvenau 
Philadelphijoj pas ponią Šu
kienę, kuri yra mano kai- 
minka iš Lietuvos. Philadel- 
phijos lietuviai gyvena link
smai. išsigeria munšaino 
Įdek tik nori. Ištikro Phila- 
delphijoj gyventi yra sma
gu. Nors žmonės nedaug už
dirba, liet šiaip viskas pi
giau negu kitur.

Atsisveikinęs su Philadel- 
jhijos lietuviais parvažia
vau i numylėtą Scrantoną.

J. Petrikys.

HUDSON, MASS. 
Munšaino aukos.

Ant munšaino darymo 
musų kolonijos turbut * ne- 
subytys niekas. Kad munšai- 
nas i _ _______
progresui ir žmonių sveika
tai, tai neapsimokėtų apie ii 
ir rašyti. Bet kadangi jo’ 
vartojimas priveda tamsuo-j 
liūs prie apgailėtinų pasek-[ 
mių, tai negalima anie ii 
tylėti. *į

Štai, Kalėdų dienoj musų laikomas 
kolonijoj numirė A. f ? 
kauskienė. Tūlas laikas at- si dėl bendro darbo, tai yra 
gal jos vyras, prisitraukęs draugystės Saldžiausios Šir- 
munsaino, ją labai sumušė, dies, šv. Povvlo, šv. Andrie-

J’1 ,.taP° nugabenta i jaus, šv. Antano ir šv. Jono 
riinton ligonbuti. žinoma, ‘ Krikštytojaus. Susirinki- 
kaipo katalikė tapo atiduo-'mas bus laikomas Piliečių 
ta į katalikišką ligonbuti, name, po numeriu 2226 
kuriame jos nepagydė, o gal Jane • st. S. S. Prasidės 1 
dar pakenkė, nes kai buvo vai. po pietų. Taigi visi 
nužiūrėta kad jau mirs, tai'draugai malonėkite pribūti, 
parsiuntė namo. I nes yra renkamas komitetas

Mirdama ji labai savo kai--ir bus svarstymai kaslink 
minkom bėdavojo ir jas per
spėjo, kad jeigu ir joms ka
da kokia nelaimė atsitiktų, 
tai nevažiuot i katalikišką 
ligonbuti. Beto ji pasakė: 
"Jeigu aš dabar pasveik
čiau, tai jau gana eit bažny
čion, o prisidėčiau prie lais
vųjų žmonių ir kovočiau 
prieš tuos tamsybės urvus”..

Taigi čia rodos geras ve-:dausi 
lionės perspėjimas visoms' . _
jos kūmutėms ir davatkom?.Į^^phijoj,

kų kivirčių ir sutvėrė vaikų 
draugijėlę. Bet klausimas, 
kaip komunistai tą draugi
jėle remia ir kiek komunis- 

nekenktų darbininku ya,k5 Pne priklauso1 
- Ogi nei vieno ! Mat mokyto

ja yra ne jų plauko mergina. 
Dausų Parapijonas.

PITTSBURGH. PA. 
Pranešimas.

7 d. sausio, 1923 m.
> susirinkimas

bus 
tu----  _

Bu- draugysčių, kurios vienyja-

L

Dėl siuntiniu Lietuvon.

d raugysčių susivienyj im o.
Kviečiai Komitetas: 

Juozas Dumblauekas, 
pirm 

P. Paulonis, sekr.

Iš KELIONĖS PO ĮVAI
RIAS KOLONIJAS.

Apleidęs Scrantoną lei- 
link Philadelphijos. 

Pabuvęs porą dienų Phila- 
nuvažiavau i Pa- 

kad saugotųsi katalikišku ulsboro, N. J. čia radau pa- 
įstaigu ir religijos. ‘įžįstamus lietuvius Dominin-

Antra moterėlė nuo mun-ikQ ir J°na Knistautus. Jie- 
šaino pradėjo iš proto krau- labai gražiai mane'pri- 
stytis ir paieistuvaut. Tur-^mė- Abudu broliai Knistau- 
but ji irgi netrukus pasima-tai .gražiai gyvena su sei- 

| mynomis. Domininkas turi 
Isavo puikius namus, su še
šiais lotais žemės, automo-

• bilhi ir gražią šeimyną — 
: užsiauginęs sūnų ir dukte- 
!rų. Jonas, ja brolis, taipgi 
kuri gražią šeimyną užsiau-
• ginęs ir gražią, inteligentiš
ką moteriškę. Trečias lietu
vis, Adomas Jurgelis, taipgi 
puikiai gyvena su savo šei
myna, turi nuosavus namus 
ir gerą sklypą žemės, 
tai prakilnus žmogus

• :

lys su Abraomu.
Trečią moterį pasigėręs 

vyras pradėjo mušt, bet ji 
išspruko iš jo nagų ir vidur
nakty basa išbėgo laukan 
ant sniego. Nuo to ji perša
lo ir smarkiai susirgo. Ji ir
gi tapo išvežta į ligonbuti ir 
manoma,- kad šį sykį pa
sveiks.

Šie visi nuotikiai Įvyko 
pas katalikus.

Žinoma, ir laisvieji kai. 
kurie gerai munšaino pa-’1 . ........................
traukia, bet tokių baisybių ’ laikraščių skaitytojas, 
visgi pas juos neįvyksta.

Per Kalėdas mažai lietu- ’ ly gyvena 30 lietuvių šcimy- 
vių matėsi ant gatvių, nes'nu. Dirbtuvių yra tris: para- 
beveik visi nuo munšaino į ko, aliejaus ir kaulų malu- 
gulėjo namuose pusgyviai J nas. Pauisboro miestelis tu- 
o jei kurie ir pasirodė ant1 ri apie 5,000 gyventojų.^ 
gatvės, tai šaligatviai jiems j Potam nuvažiavau į Hai- 
buvo persiauri. Atėjus gi 
vakarui stubose girdėjosi 
visokių meliodijų: vieni šo
ko, kiti dainavo, treti graji- 
no, o ketvirti tik urzgė. Išti
kro. darėsi kaip pas senovės 
indijonus. Svetimtaučiai la
bai pajuokia lietuvius n* 
vien tik munšainieriais va
dina.

Vyrai ir moterys, ar jums rais 
ne sarmata ?

Doros Sargas.

Yra
ir

Išviso Paulsbora mieste-
' « . — ■« • • w •

Lietuvos Atstovybė šiuo- 
mi praneša Amerikos lietu
vių visuomenei Lietuvos 
Paštų, Telegrafų ir Telefo
nų Valdybos ir Muitinių De
partamento paaiškinimus 
dėl siunčiamųjų Lietuvon is 
Amerikos siuntinių:

Visi gaunamieji per Lie- 
pojų iš Amerikos siuntiniai, 
skiriami Lietuvon, yra per
žiūrimi Mažeikių muitinėje. 
Muitinė gi kiekvieną siunti
nį atidaro ir sulyg veikian
čių muitinių įstatymų, daik
tus apdeda muito mokesniu.

Senus daiktus praleidžia 
be muito mokesnio. Peržiū
rėti siuntiniai iš naujo už
taisomi. antspauduojami 
muitinės antspaudomis ir 
siunčiami paskirton vieton 
dėl Įteikimo adresatams.

Skundai siuntinių pada
vėjų — Amerikos lietuvių 
dėlto, kad jųjų siuntinius 
muitiniu bei pašto valdinin
kai išplėšia, visai nepama
tuoti, irstai kodėl: pradėjus 
amerikiečiams siųsti Lietu
von siuntinius, iš pradžių 
prie iškrovimo iš .garlaivių 
Liepoiuje maišų su siunti
niais buvo pastebimas dide
lis nuošimtis perplautų bei! 
suplėšytų maišų ir didelis 
trukumas siuntinių. bei 
skeveldros sudaužytų daik
tų su nuplėštais antrašais, 
įdėliai sujaukti, taip kad ne
buvo galimybės nustatyti 
prie kurio siuntinio daiktai

priklauso. Tokių daiktų, ne-i 
išaiškintų kam jie priklau
so, iki šiam laikui dauguma 
randasi Kauno pašto įstai
gos sandėlyj ii* £alU 
teks juos parduoti iš aukci- 
jono.

Apie tokius atsitikimus 
neviena karta buvo praneš
ta VVashingtono Paštų De
partamentui, prašant pada
ryti parėdymą dėl apsaugo-! 
jimo persiuntimo maišų ant 
garlaivių.

Rezultate gi panašus at
sitikimai pradėjo rečiau pa
sikartoti.

Beto, Kauno pašto įstaigo j 
randasi keliolika tūkstančių 
siuntinių, adresuotu į oku
puotas Lietuvos dalis, bet 
nesant pašto susisiekimo su 
Lenkija, nėra galimybės pri
statyti juos paskirton vie
ton.

Kas link reikalavimo iš 
adresatų mokesnio, tai Paš
tų, Telegrafų Valdyba turi 
paaiškinti štai ką:

1) Amerikos Paštų žiny
ba, priimdama siuntinius 
adresuotus Lietuvon, ima 
mokesnį už persiuntimą tik
tai savo naudai ir juos pri
stato garlaiviais iki Liepo- 
jaus uosto.

2) Tolimesniame siuntinių 
persiuntime iš Liepojaus iki 
parubežinės Lietuvos pašto 
įstaigos Mažeikiuose tarpi - 
rinkau ja Latvijos Paštų Ži
nyba ir už tai musų pašto
Žinyba moka latviams tran-; 
zito mokesnį sulyg svorio, 
būtent:

Iki 1

I

I

i 
I

I

1 
i j

nesport, N. J. Čia taipgi ra- 
Įdau pažįstamą lietuvį, kurio 
buvau nematęs per 29 me
tus. Tai yra Juozas Mačiu
lis, paeinąs iš Nemakščių 
miestelio. Jis gražiai su sa
vo šeimyna gyvena. Turi še
šis sūnūs ir vieną dukterį, 
taipgi įsigyjęs keturis pui
kius namus su keturiais ak- 

’; žemės, labai gražioj 
vietoj. Aplinkui jo namus 
graži giraitė. Turi daugybę 
bičių ir įvalias medaus. Ma
ne irgi puikiai pavaišino 
medum. Čia yra tik viena 
vandens paipų dirbtuvė. Vi
so čia lietuvių yra apie ke
turios šeimynos. Tai nėra 
miestas, tik taip sau kaime
lis. Aš tą vietą praminiau 
Mačiulio kaimeliu, nes jis 
turi šešis sūnūs ir kiekvie- 

'nam turės Įtaisyti po stubą. 
į Dabar jis jau turi keturias 
stubas,
P? Jivojęs naktį Rai

ne' rte vėl grįžau i Phila- 
dtiphiją. Paskiau aplankiau 
Pridgeton. N. J. Ten sura
dau lietuvi Joną Gumuliaus- 

Įkį. Tas žmogus yra puikus 
‘ir inteligentiškas. Pas jį tu
rėjau puikią nakvynę. Čia 
randasi kelios stiklų dirbtu
vės fr viena paipų. Lietuvių 
via išviso tik viena šeimyna, 

į Paskiau aplankiau Kon- 
Pažereckiutė'chohoken ir Manayung. Pa. 

skambino ant piano Lietu-’Abudu maži miestukai. Pir- 
vos himną, tai visi atsistojo, mame lietuvių visai' nera- 
tik komunistas pirmininkas dau, o antrame radau dvi: 
V. K. sėdėjo. šeimynas, čia dirbtuvių įva-j

Toliaas Sadauskis rašo,'kas. Iš čia nuvykau į Kar-! 
kad Hyde Parko lietuviai dirikton, Pa., kur randasi

HYDE PARK, MASS. 
Apsilenkė su teisybe.

"Keleivio” No. 51 A. Sa
dauskis, aprašydamas Lie
tuvos Dukterų ir Sūnų pra
kalbas, įvykusias 10 d. gruo
džio, apsilenkė su teisybe. 
Sadauskis rašo, kad prakal- 

. bos buvo labai pasekmingos, 
kokių draugija dar nebuvo 
surengus. Sadauskis turbut 
pamiršo, kad pora metų at
gal buvo pasekmingesnės 
prakalbos, kuriose kalbėjo 
drg. S. Michelsonas. Tuomet 
prie draugijos prisirašė net 
26 nariai, o šiose prakalbose 
prisirašė tik astuoni nariai. 
Tiesa, N. Rastenis kalbėjo 
gerai ir bepartyviai ir jo 
prakalba visiems patiko. L 
skiriant komunistų lyderi 
V. K. Reikia taip-pat paste
bėti, kad kuomet laike per
traukos o. r_________

c,

t 
t i

t

LIETUVIU PILIEČIŲ SĄJUNGOS 
10 KUOPA HOLYOKE. MASS.
Viršininkų adresai:

1 imi ..1. Motiejus Žebrauskas,
6 Whiting avė., lloiyoke, Mass.

J’agelb. Antanas Ražukevi&us,
580 So. Sumine r st., 

lloiyoke, Mass.
Sekretorius Domininkas Velička,

383 Perk st., Holycke, Mass.
Kasierius Liudvikas Matulevičius,

51 Adam st., lloiyoke, Mass. 
Kasos globėjai:

1 Aleksandras Sugnila,
58S So. Sumine r st.. 

lloiyoke, Mass.
2 Stasys Pikturna.

593 Bridge st.. lloiyoke, Mass. 
Maršalka Aleksandras Milkevičius,

357 Park st., lloiyoke. Mass.

J

AR JŪSŲ KŪDIKIS 
MIEGA GERAI

Tykus ir rainus miegojimas 
reiškia, jogei j ūso kūdikis 
yra sveikus ir gerai maiti
namas.
Jeigu jis yra repasiikvėjęs 
ir nuolatos verkia, tai gali-

duodate

žindyti,

inas daiktas, kad valgis, kurį jos 
kūdikiui yru jam netinkantis. 
Jeigu jūs negalite savo kūdikio 
bandykite duoti

EAGLE BRAND
(CCNDENSED MHK)

Tuom pasiūloma čystą, sveiką, lengvai 
padaromą maistą, kuris yra pastatęs 
tūkstrn<'iu3 lrūdilaų į tvirtą ir gerą su
brendimą.

Iškirpkite ir pa-iųskito šilą apgarsi
nimą į lionieti Comptiay. New York 
ir gausite pilnus patarimus ir nuro
dymus. kaip jį vartoti lietuvių kal
boj visai veltui, taipgi ir puikią kū
dikių knygą.

I Pajteškau brolio J. Gurklio, du me- 
" .~ T ■ tai atgal gyveno Los Angeles,'Cal. Iš
O jei siuntinys, Lietuvos paeina iš Kaukto rėdybas, 

Kupiškio apskričio, Drispudžio kaimo, 
'turiu prie jo labai svarbų reikalu. 
Meldžiu atsišau’sti aidu Kas apie ji 
žinot malonėkite pranešti, už ką bu
siu labai dėkingas. (2)

F. Gurklis
436 W. Mahanoy avė.,

Mahanoy City, Pa.

5 kil. 80 auks. ir iki 10 kil. 
140 auks.:
yra apdėtas muito mokes
niu, tai atėmėjas tuvi užmo- 

. kėt ir muitą.
' Reikia žinoti, kad atski- 
i os sutarties, ratifikuotos 
musų vyriausybės, apie ap- 
simainvmą siuntinių tarp 

.Amerikos ir Lietuvos suda
rytos nebuvo.

LIETUVIŲ LAISVĖS MYLĖTOJŲ 
DRAUGYSTĖ, tVALKEGAN. ILL.
Piitnininkas Kaz. Grinius,

802—8th st.
I’agelbiniiikas Kaz. Arnbraziunas,

1121 S. Lincoln st.
Užrašų raštininkas Vin. Rudzinski,

1 120 S. Vietory st.
Finansų raštininkas A. Salučka,

1320 S. Vietory st.
Kasierius A. Krepas,

774 Sheridan Rd.
Kasos globėjai: W. Tijūnaitis, 

1126—lOth st.
J. Povilaitis, 120i>—lOth st. 

į Knygiai: W. Gabris, 1027—Sth st.
.1. .Jokūbaitis, 728—lOth st. 

Maršalai: A. Delkus, 919— Sth st.
J. Jokūbaitis, 114 S. Water st.

Susirinkimai atsilnina paskutinį 
nedėldicnį kiekvieno mėnesio, po nu- 

į meriu 801—803—8th st.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA DUONOS KEPYKLA

Biznis išdirbtas gerai pe- 12 metų. 
Arklys, tiekas, masino.- daryti kei- 

duonai. Sykiu parsiduoda ir 
Savininkas nori išvažiuot į 
Norinti pirkti nepraleiskite 

geros progos. AUišauklt greit
. <2) 

Munleili. Mass.

 i aras ;r 
• Pajieškau, savo brolio Domininko .rimas, ' 
Brazdeikio,' Kauno rėdybos. Telšių ’.iettr,ą. 
apskričio, Gintališkės parapijos, Nc- įjo. 
tonų kaimo. Apie 6 metai atgal gv- šiuo adresu: 
veno Mor.treal, Car.ada, o dabar ne-j 47 .‘.rtisur 
žinau kur jis randasi. Malonėkit atsi-1 
šaukti, nes turiu labai svarbų reik;:-1 
lą. arba kas apie jį žinot meldžiu 
pranešti šiuo adresu; . (2)

Skuolestika Dvarionaitė 
45 Hudson avė., Brooklyn, N. Y.

I Pajieškau brolio Kazimiero Veliė- 
; kos, paeina iš Stakių miestelio, \ e- 
lluoncs valsčiaus, Kauno apskričio.. 
Meldžiu atsišaukti, nes turiu svarbų’ 
įeikalą kaslink Lietuvos, arba žinan- 

___ tieji malonėkite pranešti. Kas pirmus 
nujaus praneš, tam užrašysiu laikrašti koki 

kad norės. ' (3)
Paulauskis numirė. Frank Velička.

į 715 AV. Lombard st., Balti mere, M'l. 
Kybartas !---------------------------------------------------;—

New York City. į Jieškau brolio Juozapo, jis vadina
isi Adarason (Čepaitis arba Černec- 
kis). Šidlavos valsčiaus. 1905 m. išva- 

i žiavo iš Rygos ir apsigyveno po r.um. 
' 335 E. 95th st., New York. Apsivedė 
su Ona Visockiute, gyveno Bostone 
ir Chicagoje. Žinantieji malonėkit 
pranešti arba pats lai atsišaukia, .nes 
yra svarbus reikalas. (2)

J. J. černeckis 
Kauno paštas iki pareikalavimo.

Kaunas, Lithuania.

Paštų Tarnybos
Viršininkas

J. Anieliunas.

st

! 
san-;

I f
i 
Į 
kali pusbrolio 
Pirmiau jis gyv 

l dabar nežinau k
- - . ’ kur jis gyvena.frankas buvo lygus pranešt;. nes g.

jo broli Frank 
, Chicagoje.

pO • Charle;
i 339 Vv. 30th st.

Pajieškau brolio Juozapo Bimbos, 
My/pilcin iki viptn< !;aei:ia iš Kauno rėdybos, Rokiškio AiazeiKių IKI 'It?u«>b(f>prkri6io Panemunėlio parapijos, 

Pašto i L’eržuorių sodžiaus, astuoni metai 
..y. *utga: gy.e.io Baltimore, ?*>d. ir vaui- 

u i rtosi Juozapas Šilur.as. Jei kas apie jj 
aultS.. I žinote, malonėkite pranešti, už ką 
iki ll) i'usiu labai dėkinga, nes turiu labai 
lr.i iv svarjjų reikalą iš Lietuvos.

Julė B. Ziaugrienė
448 Lav.-rei'.ce st., Burlington, N J.

kilogramo 30 
timų.
klg. 50 sant. 
klg. 90 sant.

Iki 5
Iki 10
Mokesnis mokama aukso 

kursu. Gi pastaruoju laiku, 
kuomet i__ 1__ '____
100 auksinų, už 30, 50 ar 90 
santimų reikėdavo mokėt 
30, 50 ir 90 auksinų.

3) L’ž persiuntimą siunti
nių iš 
paskyrimo. Lietuvos 
Žinyba išreikalauja 
naudai: iki 1 klg. 10 
iki 5 klg. 30 auks. ir 
klg. 50 auks.

Tokiu budu, išduodant ( 
siuntinį., iš adresato imamasi 
bendras mokesnis sulyg sva- Į 
rūmo: iki 1 kil. 40 auks., iki'

Paįieškojimai
As. Kazimieras Kybartas, pajieš- 

Star.Iey Paulauską, 
eno Plrladelpiiijuj, o 
ur. Jeigu kas ž’note, 
. malonėkite tu 
avau telegramą, (3)

PARSIDUODA SODĖS 
IŠD114BYSTĖ.

r.is išidrbtas per i metus. Po 
aplinkinius miestus vaikščioja 
vežimai. Gera proga papirkti 
trečią dali biznio. Busit part

neriuos su gerais žmonėmis ir gerai 
tą biznį. Kaina priei

nama. Nepraleiskit progos. Priežas
tis pardavimo — važiuoju Lietuvon. 
Norintieji platesniu informacijų 
kreipkitės šiuo antrašu: (-)

V. STALAI SKAS
33 Vallcy st.. Lawrence, Mass.

j Eiz
' visus
i keli
■ mano
i .suprantančiais
! narna. Nepraleiskit

t

Pajieškau savo dėdės Jono Vaice- 
konio. Paeina iš Kauno rėdybos, Ra
guvos parapijos, Nibragalo kaimo, 
21 metai kaip Amerikoje 13 metų 
metų atgal gyveno Baitimore, Md., o 
dubar nežinau kur jis randasi, gyvas 
ar miręs. Meldžiu atsišaukti ąrbi kas 
apie jį žinote, malonėkite pranešti, 
busiu labai dėkingas.

Antanas Vaicikonis
913 Wilson st.. Racinc, Wis.

Pajieškau savo draugo Mykolo Sa- 
>3iC?. Jis pirmiau gyveno 500 Col- 
iinsvlile avė.. St. Louis, III., o
dabar nežinau kui jis randasi. Kas 
apie ji žinot malonėkit pranešti arba 
pats lai atsišaukia šiuo adresu:

Mikę Dovidaitis
x 488, McDonald, Pa.

ieškau savo dėdės Jono Masi- 
Jkėnio ir jo sūnų Pranciškaus ir 
I' Alfonso. 1915 m. gyveno Pittsburgh, 
Pa. Kas apie juos žinot, malonėkit 
pranešti šiuo adresu:

Vincentas Masilionis
j 6<K> Camden avė.. Burlington, N. J.

Aš, Vincas Šūkis, pajieškau savo 
sesutes Antaninos Juškauskicnės. De
šimts metų atgal ji gyveno Eccles, 
\V. Va. ir nuo to laiko nežinau kur n 
randasi. Meldžiu atsišaukti arba ži
nantieji malonėkite pranešti man jos 
antrašą, n»s turiu labai svarbų rei
kalą. Rašykite šiuo antrašu: 

Vincas Šūkis
Malinavos kaimas, Jevaravo 
čiaus, Mariampolčs apski

vals-

Lithuania.

Pajieškau daug ypatų. Aneič Gali- 
i.iutč. is Detroit. Mich., J. Šidlauskas, 
•š Chicago, 11!.. Mikas Cyror.is. iš 
Scranton, Pa., M. J. Machulaitis, iš 
So. Boston. Mass.. P. Kuršauskas. iš 
Chicago, Pi.. F. Znotas, is Roxburv, 

, A. Juknevičius, iš B slon, 
J’or: . ;■!<' Dlrsienė, Saint 

Mo., John Karmans, Am. karei- 
.. Navickas, is Cleveland. Ohio, 
Jonaitis, Am. kareivis, B. Ste- 

Ilolyoke, Mass., Alfon- 
s Misevicz. is Chicago. III., Pranas 

iš Chicago, III.. Jonas Gau- 
Telšiv apskr. Turiu svambų

Mass.,
Mass..
Louis,
vis., 1
Ben. .
ponaviėius, iš
sas
Rimkus.
diešius, . .
reikalą. Jie patįs ar kas žino iš p 
šalinių 
su s.

teiksis man pranešt jų adre-

5013
V. STANKUS

Melrose st., Philadelphia, I’u

Pajieškau savo pusbrolio Kazimie
ro Plungės, seniau gyvenusio Argen
tinoj. t’aen.a iš Šeduvos parapijos, 
Alksnupių kaimo. Panevėžio apskri
ties.

Veronika Sv.įlaičiuk-'-Malinauskienė 
655 W. Lombard st.. Baitimore, Md.

Aš, Juozapas Laugalis, pajieškau 
-avo pjs-broiio Juozapo Remeikio. Jis 
paeina iš Tauragės apskričio, Bata
kių valsčiaus, Biotų kaimo. Meldžiu 
atsisaukt: arba apie jj žinantieji pra- 
t.eškit, busiu labai dėkingas.

Juozapas Laugalis
P. O. B<>x 515, < Igb sby, III.

APSIVEDIMAL
Pajieškau gyvenimui draugės. 

Geistina, kad butų linksnio veido ir 
gražaus augimo. Aš esu 49 metų jau
nikaitis, pasiturintis, turiu apie 20 
tūkstančių turto. Atsakymą duosiu 
tik toms, kurios su pirmu laišku pri
sius paveikslą. Davatkas ir vaikinus 
meldžiu nerašinėti.

Ed. Gedvil
1718 Dickson st., Chicago, Iii.

Musų sieniniai kalendoriai yra di
deli, spalvuoti ir tai keleto rųšin. 
Prisiųskite 81.00 ir gausite 4 kalen-» 
dovius, ant kuriu matysite LIETU
VOS KAREIVIUS. EROPLANA. 
ŠIENAPIUVI, ARTOJĄ, RUGIUS 
KERTANT ir VIENA DIDELE 

; MERGINĄ TURINT LffiTUVOS 
VĖLIAVĄ. Turime ir kitokių. Pavie
nio kalendoriaus kaina 25c. siųskite 
stampomis ir popieriniais doleriais 
ant šio adreso: (-)

A. F. SVVEETRA
87a HaveshilI st., Lavvrence, Mass.

■b’

Pajieškau apsiveaimui merginos, 
’iesenesnės kaip 25 metų. Aš esu 27 
metų, turiu gerą užsiėmimą. Su pir
mu laišku meldžiu prisiųsti paveiks
lą, kurį ant pareikalavimo sugražin
siu. Atsakymą duosiu keikvienai.

Jonas Dilass
2103—137 st., Indiana Harbor, In-1.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės, kad ir su vaikais, nuo 
25 iki 38 metų. Aš esu vaikinas 38 
metų, gerai uždirbu, turiu gerą dar
bą anglių kasyklose. Kurios atsi- 
sauks, atsakymą duosiu kiekvienai.

P. M. W-us
P. O. Box 93, Herrick, Ohio.

Našlė be vaikų, vidutinė ant visko, 
pajieškau partnerio prie lietelio. Jei
gu vienas kitan, patiktum, tai galė
tum apsivesti. Aš esu lietuvė 30 me
tų. Atsišaukit šiuo adresu:

A. Žilienė
255 Easi Montcalm st..

Detroit, Mich.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės arba gyvanašlės, kad >r 
su vienu vaiku, ne jaunesnes kaip 25 
metų ir nesenesnės kaip 10 metų. A- 
esu. vaikinas 32 metų. Kurios norite 
apsivesti ir turėti gerą šeimynišką 
gyvenimą, malonėkite atsišaukti šiuo 
adresu:

J. Bučinskas
‘1141 Westminister st., Detroit, Mich.

Pajieškau apsivedimui merginos Iš 
Lietuvos, nuo 20 iki 30 metų. Aš esu 
: 6 metų. Kurios merginos mylėtų va
žiuoti į Ameriką ir apsivesti, lai at
sišaukia ir su pirmu laišku prisiun
čia paveikslą. Kuri paveikslo 
siųs, tai atsakymo neduosiu.

A. Demskis
Box 822. Raymond,

North America.

i

’vVash.

Pajieškau apsivedimui merginos ar
ba našlės, tarp 30 ir 40 metų. Aš esu 
1.9 metų, turiu gerą darbą, svaigalų 
visai nevartoju. Merginos, kurios sun
kiai vargstat ir manot apsivesti, at
sišaukit. Ardau suslpažinsim per 
laiškus. (2)

Jonas Bajoriunas
1525 Hamilton avė., Clexeland, Ohio.I

JIEŠKAU DARBO BLcEKNĖJE. 
j Esu apsipažinęs su tuom darbu per 
9 metus ir galiu duot gvarantiją. Su
kalbu 5 kalboms. Galiu užimt ir kito
kį darbą su atsakomybe. Reikalaujan
ti adresuokit: (52)

J. P.
255 r.roadway, So. Boston, Ma«s.

VALU'iKEVičIAL'S

TREJANKA
arba

TKEJOS-DEVYNERIOS

Susideda iš 27 įvairių gydan
čių žolių, šaknų ir žievių. Gydo 
visokias skilvio ligas: nemyli
mą, dispepsiją, išpūtimą, rieme- 
nį ir t.t. Geriausiai pataiso 
apetitą.

Trejankų pakelis 50c.

ŠALČIO IR GRIPO PROŠKOS.
Nuo šalčio galvoje, gripo, šal

čio purtymo, skaudėjimo kūno 
ir kaulų. Nėra geresnių gydue- 

kaip 
Gripo

liu nuo šių nesmagumų, 
Valutkevičiaus Šalčio ir 
Proškos.

Pakelis 50c.
Siųsk Money Orderį ar 

pomis.
A NTIION Y V A LUTK EV1CH 

P1I. G.
15 Intervale st., MonleJIo, Mass.
- ■ , ■ ....... .......................................

Tek: Markei 6234 
ir Market 4526

DAKTARAS

stam-

F. MATULAITIS
LIETI VYS GYDYTOJAS

Priima ligonius 
valandomis •

Nuo 1—b
Nuo 7—8

sekančiomis

po pietų; 
vakare.

8709 JOS CAMPAU A VĖL,
DETROIT, MICH.

70 DAINŲ! |
Chorų ir jų vadovų žiniai: J 

Atspausdinta 70 choruiių dai- g 
nų vienoje knygoje. Diduma tą 
dainų maišytų chorų baisams; Jg 
dalis jų vyrų arba ię moterų jj 
kvartetai ir dalis duettų, kurie 
tinka geriausiai vaikų chorams. J

Knygos kaina 1
Atyda! Kas ims 

knygų, gaus už 25
Siųsk pinigus ir

M. PETRAUSKAS
769 Broad«ay, So. Boston

d. 50c.
iš karto 20 
dol.
rašyk:



«
— ▼

^Sveikatos Kampelis.
I 

.»

;wd?‘VE’ JAMERIKOS RAUDONOJO
' KRYŽIAUS PIRMOS PA-

GELDOS RANKVED1S.
Statistika sųlvg nelaimin

gų atsitikimų industrijoje 
(išdirbvstėje) Suvienytose 
Valstijose nėra pilna nei to
bula, visgi, abelnai imant, 
nurodo, kad apie 
žmonių kas metas užmuša-: 
ma ar sužeidžiama. Tatai, 
visai jau nežiūrint to, ką 
asmeniškai maranda šei
mynos ir draugai, kiekvieno 
jų metini uždari 1 'vokuo
jant po $500.00, i-toiua abel- 
nas nuostolis visuomenei 
$2^,000.000. Skaitlius mir
tinų atsitikimų ant gelžke- 
lių bėgyje dvidešimties me
tų, (nuo J888 iki 1907 m.)' 
siekę lo3,3C3. V įsas skait- 

e laikotar- 
ršija skait- 
iederalėje 
ei vile? ka-

Į tam; 
jai ta

s c-

*■?

liūs žuvusių t?, 
pyje žymiai per 
lių žuvusių ių
armijoje laike 
rėš sustatė ska-.-.ie-
tikrą lentelę mes a-J 
skirtumų pamatys tone

Nuo 1888 iki 1907 
ant gelž kelių :

Užmuštu ..
Suželtų........... 1,0
Nuo 1861 iki 1865 metų 

federaiėie armijoje
Užmuštų ...
Sužeistu . ..

SKYRIUS 1.
; Sudėjimas ir mechanizmas

E G.WWELL
DA VISOKIAS BYLAS VI- 
>SE TEISIUOSE. KODĄ 
HV VISIEMS DYKAI
E’JPK VĖS PPAT1ŠKA 

ARBA LAIŠKU (-
B. G. MclX)WELL

Sv VALĮ. >T.. Kuom v 17, 
NE.. YO’IK, N. Y.
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UNITEDArOOH
JOINT SERViCS W1TH 

* a

F)irhtllVPV6IiaXM’ visokiu Ženkleliu, Guzikufiu, Ant-uvuivspawjg lr kitokiu Draugystėms reikalingu dalyk#. 
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Jie labai aiškiai matosi ran
kų ryšeliuose.

Raumens yrą 
rūšies; liuosnoriai, kuriuos 
mes galime 
savo ’ 
rankos ir 
riai. kurie 
norą, kaip 
teki gudrų gamtoj 
mą -augelis veikmių atsilie
ka ht atkreipime mažiausios 
atydos iš musų nusės.

Uuosnoi-iai r*: mens yra 
labiausiai žingudųs deiei 
perlūžimų i'- išsinarinimų.

(Daugiau ; us)

prie nuga n 
abiejų pus 
trumpesniu 
rie nėra prie nieko 
bir.ti iš priešai. Kiti po 10 
šonkaulių iš abiejų 
\ra prijungti prie krutinės 
kaulo?

Krutinės kaulas arba kru- 
tinkaulis yra plokščias, dur- 

Įkla pavieto ie kaulas, kuris 
[sudaro priešakį krutinės. 
Viršuj jis susinai ina su ka
klo kaulais ir sulyg reikalo 
paremtas iš aliejų šonų.

Strėntaurė va tai platus, 
tvirtas kaulinis kanalas, su
sidedąs to strėnų kaulų iš 
priešais ir šonų. ir dalies iš 
užpakalio, kur jis užsibrigto 
stiburkaulyje. Jis prilaiko 
visą nemeną u* su< aro suoa-i 
rinimus su žemesnuds sąna
riais.

3. Kraštukui..' sąnariai, 
apimanti dvi aukštesni to 
dvi žemesni kūno dali. Kiek- 
derms au.gštesr.luių sąnarių 
susideda is n; ntės arba ne- 
.ties plokščio k 
jis arba 
ilgas ki 
čaliskai 
krutin 
pi? nic 
arba 
satino: 
a’lkun 
nuo 
ir delno.

L. 
dvejopos * 
kuriuos i;‘ 

> valdyti pagal <t 
norą, kaip tai: kojas, 

t.:.. i; neliuosno- 
juda prieš musų 
tai: s ‘tUs. Per

■s surėdy-

i:s*

Į LIETUVĄ
Greita? pusažieiini? kelias nuo
KEtt TURKO .1U L'EPOJAUS 

per GuŠ <-•’ j,. I‘as u.,.:r;ui 
Sa siėruiu aat iyli-j tiesiai l 

LIEPOJŲ

5. DROTTNINGHOLM 
.40 13, Va-nrit» 10 ir Kovo iO. 

S. S. STOCKHOLM 
ivc\o 3!, 3.

Trečios kšvm s k;;i!.os:
HAMBURGĄ -----------------
UANZIG v Pil I .VA 
HEPOJU ir KLAH’ĖDS 
U <l:-n>oki-jimu t'a.ūo 
l'i et jos klės.. ;,a- .e 
uis tiktai su 2—4 l-;vi !c<;n. 
Neri::k;a Svcdijo. 
Kreipkitės prie
SU ED1SJI
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žmogaus kūno.
Darbininkas, turintis su- 

500,000 taisyti savo mašiną, ant ku- 
■.»ics dirba, privalo atsakan
čiai žinoti jos sudėjimą ir 
į kaip ji veikia. Tai yra pažin
tis, kokią chirurgas privalo 
purėti apie žmogaus kūną. 
(Bet pastarasis yra toks pai
nus mechanizmas, kad rei
kalauja mėnesių ir metų lai
bo jo pažinimui. Ant nelai
mė? nėra reikalinga pirmos 

: pageltos tyrinėtojui per- 
‘daug gilintis i šiuos daly
kus. Jo pasistengimas su
teikti sergančiam pageltą 

: užsilaiko stropiame gydy- 
•me. Norint suteikti ligoniui, 
•ageibą. reikia nors truputį 

pažinti žmogaus kūno sudė
jimą ir mechaniką, arba. 

; trumpiau sakant, žinoti 
‘anatomiją ir fiziologiją.

Šitame perskyrime ran
dasi fal 
kurie vra 

inirmosios 
ydct-ojui-v 
n*;a- ir 
miia 

m :
čia f

i

Iv6,oO<> 
P.

I

SRS dėl aprūpinimo 
įi MOTINŲ IR JŲ
M KŪDIKIŲ SVEIKATOS-.

SU >lj<>

r

ktai dviejų dalykų,
žinoti
Studl-

v irs u t |T'2s 
nugšeiau 

v'- .vr ’J.” - :r ^'"-a’.’v - a v. t
.itinlo rankos 
riinės šeivos ir 
dviejų kaul i

Bitcrj žmonės v

110,670 
rsr**" t F" " J i 0,1 i O

Iš Vokietijos statistikos, 
kuri yra parinkta labai rū
pestingai. pasirodo, kai di
džiausias skaitliustoeiaimin- 
gų atsitikimų indus d ‘ 
yra 57.95 procentai. Iš 

p3eira 
darb-davių 

gi inazosnė 
me neišvengtinų 

rlinkvhhi.*-■ — • 
vra, kad 

procentai vi
rina nuo ap-

o

rbinin- 
ra ski-

i-eikalingi 
pageltos

Vienok palygina 
• taip paprastą anato 
negalima išmokti r 
knygų. Apart to. ka. 
'. nasakyta. dar reiki?

I
i
I
5 

: *
5

Itoja jar. 
net# nuo visokių pilvo iijrų ir 
;o stebėtinoms pasekmėmis, 
neranda jam lygaus, nei u_ 
rio. Pasistenęrx Įsigyti jo 
mes užtikrinam. kad su juo- 

■siskirsi. kol gyvas bust Koki 
x (durių nesmagumą jauti, krein- 
nrie savo eptiekoriaus rgika’hū- 
:.s tikro Salutaras. o jei jis nriu- 
. kreipkis tiesiai prie išdirbėję 
Lodamas savo apuekoriaas aure- 
.’. ešuodairas šiaip:

SALUTARAS 
IU G & CHF..V.1CAL 00, Ine..

Dcpt. 1S
Chicugj, III.

kastą

krelp- 
agen-

! , ir

rūpestingo studijavimo s' 
Betono ir išvaizdos jo sv 
besnlų kaulų, taipgi savo 
kero kito 

ų stovis ir 
nuo sudėjimų 

mintyje.
Kūnas.

Kūnas yra sudėtas 
'dejų dalių: kietos ir mink- 

s. Kieta kūno dalis yra 
kaulai; raumens gi ir vi
ii aiai organai, kaip tai: 
■ii -, plaučiai, kepenis to 

sudaro minkšta kūno

707 S. Kalsted St..

joie
tl

42.05 procenl 
apsileidimo 
darbininką, ; 
lis tai pašėlti 
paties darbo a

Aprobuojama 
žioje šalyje 66 į 
su atsitikimų paeir 
sileidimo šiame atvejyje y 
čių darbdavių ar d 
kų, ir 34 procentai 
riazni neišvengtinoms darbo 
sąlygoms.

Nėra reikalo prirodinėti,: 
kad būtinai reikia susipa
žinti su tuo. kaip apsisaugo
ti nuo nelaimingų atsitiki
mu. Ir ar yra kas sunkaus 
tame, kad prirodyti, jog su
sipažinimas su pirmutine 
pagelba nelaiminguose atsi
tikimuose yra būtinas daik
tas. Kaikuricse Pennsylva- 
nijos angliakasyklose gerai 
ir* visatiniai yra supažindi-, 
narni angliakasiai su. pirmu
tine pagelba nelaimei išti-j 
kus. Tai tik vienai instruk
cijai Dasidėkavojant, pašei-. 
pos ligose i” pc-mirDnės su
mažėjo ant 50 procentų, ar
ba ant puses. Reikia patė- 
myti, jog jau žinoma yra, 
kad jei darbininkai susipa
žįsta su pirmutine pagelba, 
tai jų proga išsisaugoti nuo, 
nelaimią yra dvigubai di
desnė.

Visai aiškiu dalyku atro
do tai. kas pasakyta, jog yra 
tūkstančiai žmonių 
industrijoje, kurie 
sužeistais, didelė jų dalis ga
li išsisaugoti pažaidos ir jei 

įgytas apsipažinimas 
pirmutinę pagelba, 

k j mirčių ir pažaidų 
ins.

Visados atmink, 
’—b pirmuose, 

i i ■
r.i pc 
r - u-

•o

X

SIG 
tai 

; dm 
1 šm 
i L.t.

x-y o *

T •

J

kūno. Taip, kad 
ryšys svarbesnių 

aiškiai atsimestu

ka/.ir.ar.ia 
žiunj. K>.:

ritiktiS, 
i'ėvas na?“ 
. kai-k; 
tas u z kūdikio

Bet nvx»is\- 
•k hua.kts 
raityti teisi; - 
1U ? ZuiOtH*,

- » 
sakvti 
tas-.uiį 
1 dc G-

ir tic^iaiui:
vandenį su LJETUV; 
; IvAtterdarrio nuveža p: 

s tiesiai j PILIAVĄ.
iš N'ew Yorko.

yra 
apie 
skaitlius 
susimaži

Sąnariai
Kur du arba Ken rzauiai 

sueina Į krūvą, padaro sąna
ri arba sunariuimą. Galai 
kaulų, sudarančių sąnarius, 
yra apdengti minkšta me
džiaga, vadinama kremzle 
taip kad jie gali judintis 
irynimosi vienas su k 
Naria’i yra akiai uždai 
lankioje dėžėje, krepšel 
kuris užlaiko aliejmi 
mą. Šis skystimas 
narius, 
mašina

Kaulai.
Kaulai .vra kieti ir tvirtus 
surinkti i vieną krūvą pa

dare skeletoną.
Skeletonas —
Sutaiso kunui stiprų ir 

neiankų rėmą.
Pi ilaiko ir saugoja mink

štos kūno dalis.
Apsaugoja svarbias kūno 

dalis nuo

11‘

I

i
1

i
>

sužeidimo.
raume-Ducda priekabą 

nimr.
..daro sąnarius,

■ :ffcS gali judėti.
susideda iš

vl
•KP-

Skeletonas
trijų dalių:

1
1.

KIS
kurioje randasi smegenis; ir 
veid ■) su akimis.
Q1

tis
tai

n

Į . ‘Galva susideda iš galvos 
u to, arba kaulinės dėžės.

’ar-rai 
-.ritas t:

:uri geriausius ve 
tviies klesos nasaži.*-

.Aprūpinimas Motinos.
• j b-?. SVČJ-. iii A 1' .

V s cy irias ori k7:, u s 
.etkatus ;r .■?<:

Molina sali
j: tvšicjn lytiai į;:.

-Vą . i<š gir.i; xn
.vė:'.-..irs po. Kudik: 

(f. a priklauso nuo 
.levu sveikatos
u psu • - j h tio ncK • t

' Vdiri imo, neSapcr.
: Kui ir.os .
r.-aš.t; ,-.o h ginvĄ 
i:iikx mo penėjimo 
■y ves motiniško.;

Dr.acri.iU pusės
;/:t's.į. pirmame 
rnista iš pri;.za- 
esti pas motinas.

j me oj us-iau kaip 
; i’vt? x aistiją

į. ias 75,000 
nes r. viena.-

nuošimti ,'i-
b=<!ž(?.rė?. šito kur

^auant vietą kreipkitės prie !į 
agentų arba pas

HALI.ANO aMERICA LINE
Bosdoa. Mass.

I

t
eikas kūdikio! 

daugumoj? j 
moti- 

.i kūdikį, \un 
mer.e- 

b-<ip ir devynis 
i> <y veninio pre- 

irr.ynes uždarbiu,
t c • s 1:'. gc ęy ven i i h ), 

' m tinos nuo per- 
<irr . ir rūpesčių.
yri. jrėjjruo laikč 

rv . p Lijdlsejpnc, pa- 
r ir sup-«ii“

p: ? ežiu ros namuose 
k .uikių. kurie 

-avo. amžiaus, 
■č; i s; lygu, kurios 
; > .retais suras--
7'» oi šimėiū S';v:r- 
vcr.'.oju, buvo da?- 
'i.r ėi? kūdikių jau- 
m‘r.co (jie sudarė 

•■ų -U' ikią mirė!'..). 
</(.. buvo tokie, ku

li ar suž'riri- 
i; n .ė dėlto, i.-a-I 

(a > ;:usauft-oti savo
• s? .rato svaro- ", 
ti kūdikiai b-.’- 

; ... znorar.ei, 
ly.’oma.

Trumpiausius kelias i

LIETUVĄ
Laiva, ispiauKia kss sa-&ORTN 

GSRMAN 
LLOYO

D?be-tavais Sriubsniais 
Laivais į

LIETUVĄ
N f >Y YOKK-BREMKN

Lai-ai išplaukia kas antrą 
S-.-retLj. Puikiai Įtaisyta 
ire.'Ia Klesa. Puikus užda- 

*i kambariai dėl 2. 4 ir 
e ypatų.

CHAS. KAUFMAN
572 ’Vasniugton St.,

Boston, Mass.

to, Norta 
4Cth s'

2, 4 ir 
Ava. Ditk 
Daria..
Jddi 

&asaž
•’toOtfNT 
H.kNSA ’’ 
VOUN.

THURIN- 
speciali

. PARMOS
AR JiEšKCT FARV’ 

š*ai parsiduoda N.-»-v Jfc
Fartens.

Aš turiu apie 2>V) L’.rr.v.: : 
davimo. Išoriarieji p,;kti 
-zeipk -.€s kiškų sri-a 
■odar.„žalčio .iit? -r bi — 

aš suteiksi;, ieisir.ę-as

V vi 
j e, 

skyst 1- 
patepa 

lyginai kaip aliejus
Susinarinimo kau

lus laiko stiprus valaknuoti 
ryšiai. Svarbiausi mokini- 
mulsi sąnariai yra tai klu
bai ir pečiai, kurie tai dau
giausiai judinasi Į visas pu
ses: taipgi alkūnės, kelies ir 
I<ulšies sąnariai. Šitie sąna
riai judinasi tik pirmyn ir 
užpakalin.

Studijuctcjui taipgi yra 
labai svarbu žinoti 
narius, 
ko, kad 
vietos.

barmą 
nu- 

igum j

puitiŲs d;

j -•

<2>ausimis, no- 
’f burna. Galvos judan- 
kaulas yra tik vienas: 

adatinis žandas.
Liemuo, kuris dalinasi 
dalis raumenų pertva- 

vadinama diafragma, 
šutinė dalis yra tai kru- 
, kuri užlaiko koserę ar- 
ė rklę, plaučius, širdį ir 
7 tą didelių kraujo indų.

i d*t
ra, 
Vii I 
tino, 
ba ę 
kelia
Žemesnėji dalis yra tai strė
nos, kur randasi pilvas, ke
peni;-. inkstai, pūslė, žarnos 
ir kiti organai.

Liemuo yra sudėtas iš ke- 
diobkos kaulų, kurie yra žin- 

kad iš geidųs pirmds pagelbos stii- 
ija'imuL
N ugaros koliumna, sti- 

niliorius iš keliu sąiia-

musų 
tampa

atmink.
atydaus gydymo
keliuose momentuose gal 
spręsti apie tai, ar gydoma- _ 
sis išliks gyvas, ar turės rių. yra padarytas iš žino- 
mirti; vienok, iš antros pu- mo Raičiaus kaulų, vadina- 
sės, ir nemanyk, kad galėsi mų nugarkauliais; tarp nu
pampinti toki gydymo bu-'garkaulių randasi minkšta 
dą, koki gali duoti tiktai pa-medžiaga-kremzlė. žemuti- 
tyręs gydytojas, ir nepa- nis nugaros galas užsibai- 
miršk šaukties daktaro, gia tarpe pasturgalio • kau- 
kuomet tai yra reikalinga. Iu. Nugaros koliumna pri- 
Taipgi atmink, jog apsipa- laiko galvą ir šonkaulius ir 
žinimas su pirmąja pagelba pati laikosi ant strėntaurės. 
yra tame, kad reikia išmok-j šonkauliai, skaičiuje 12.

kas nėra darytina ir kas sucl; ro didžiausią dali kru- 
: Wa darytina, prigulmingai tinęs sienų. Visi šonkauliai 
fįiuo —_i—i *.........

♦ ' • iĮ

Raumens jra tai šaltini' 
kaulu iudinimesi per susi 
rarinimus.

Raumens arba mėsos 
ima dvi penktas žmogaus 
kuro sunkumo dalis. Jiė su
sideda iš g'--.- ’.eli į. kurios r a- 

. iš si tie a 
nuo ko ir yru.

gal roikato 
j susitr iukt iį 
jga’f vas kurte judėjimas. F&- 
-'raumens ga

rą pį’k>
iniosios -rankos ča- 

antras prie žemutinės 
Kada mes 

ranką ištiesiam, priešakinis 
įavrnuo išsitiesia, o užpaka- 
btoik susitraukia; ranką gi 
sulenkiant atpenč, prišaki- 
nis susitraukia, o užpakali
nis išsitiesia. Raumens yra 
prikabinti prie kaulų gyslo
mis arba gįslėtais raume- 
nais. šitie pastarieji yra la- 

yra prikabinti iš užpakalio bai stiprus ir valaknuoti.

1-
1A.4)

las yra 
a’igštosi...
lies, t 
lankos dalies.

1111?

KELELIO' KALENDORIUS 
1923 METAMS.

Keleivio” Kalendorius 1923-tiems me
tams jcu spaudoje ir neužilgo bus gatavas. 
Jame tikis daugybė puikių eilių, moksliškų 
straipsnių, visokių statistikų, pamokinimų 
.r informacijų. Reto, Kalendorius bus dai
liai iliustruotas, jame tilps žymiausių Lie
tuvos veikėjų paveikslai ir įdomios jų bio
grafijos.

Kalendorius bus knygos pavidale, dide
lio formato, ant dailios popieros ir gražiai 
atspausdintas.

Jo kaina bus 50 centų, bet -'Keleivio 
skaitytojams tiktai 25 centai.

Kalendorius bus gatavas- po Kalėdų, nes 
prie jo yra labai daug darbo. Bet užsisakyt 
jį galima jau dabar.' Pinigus galima siųsti 
stampom,' arba galima ir kvoterį į laišką 
Įdėt, tik reikia sulenkti popierą, kad nepra- 
plėštų lionverto. Adresuoki:

"KELEIVIS”
255 Rroadway, So. Bosion, Mass.

TL.a;;
YRY j

LiN" veža 1, 2 i? 3 Liesos 
i 2 Žiebiu S

iiSiTEfl AMELiAs LiUES
JULIUS KO VIEN BESU 

2S0 Hap.over s;„
Bosion, ;»iasA

PINI C-US
SIUNČIAM LIETUVON GVA- 
------- ---- , PARTRAU-

GIMINES Iš LIETU
VOS. NOTAKIALIŠKA KAN
CELIARIJA.

LAIVAKORTES i
[ LIETUVĄ PARDUODAM ' ___
VISOM LINIJOMIS. VISKĄ į RANTUODAMI.
APRŪPIMAM PRADEDANT KIAM GIMINE:
IŠGAVIMU PASPORTO IKI į '...................... ....................
f'.'.SODINIMO ANT LAIVO.
JEI NORI TURĖT PUIKŲ PATARNAVI7.5A KREIPKITĖS I

UHŪANIAH TRAVEL BUREAU TRAVE^IUmEAU

136 East 42nd St, NEW YORK. N. Y.



KELEIVIS ?

Prostitucija ir 
veneriškos ligos

(Tąsa) 
pastebėti, ka«l 

i sinčika- 
jlS ŽillOj 

žino k* į'j

Pravartu 
kuomet vyras eina 
to paleistuviu-ml, 
ko jis jie;ko, ir 
apsisaugoti. Bet ?< 
patenka i varnu;'r-' 
jis prasiblaivo t; 
da jau būna

O šitom pro b 
rus yilioci labai 
vra daug tokiu w: r, 

palė J 
eiti. J 

reikės i
Įpint’’’’;-’

Kat. 
ros

?■ o: 71

> V X 
j ' tf4

y
rx ?

J.

*•
j sindikato 
lyg ir gėdinasi 
no, kad. ten 
turėti su pa 
pasigauti mergytę 
dirba krautuvėj, r. r ; 
kitur kur, tai juk 
”garbė”. Bet 
mergina 
ir kišenius ; 
ga apkrečia 
ma, jau ne koki;

Vienok ne vis 
vra tokios

Bet
•1 •T-.*f 3 ■ -• ■ <■

P“---te

7 auk
.tada,

JS P’/ v 
iau bs

t

tės yra tokie: 
Yra ir jei tarpe 
moterų. Jos y r 
likimo aukos, ta 
Ir jas niekinti, pa. 
draugijoj nėra pašali 
buvimo priežastys, 
ir nedoras darbas. Be 
labai maža. Tai y r. 
lėtos moterys, ne 
smagiai gyventi, be 
rinčios gabumų ki 
budais to pasiekti, š 
sveikatos žvilgsniu n 
bai pavojingos. Jos i 
užsilaiko ir nėra tokios 
sios savimeilės.

Trečioji klasė. Šitai pros
titučių klasei priklauso tūlo 
vadinamos ”aukso kasėjos”. 
Ištiesų, kas nors pataikė 
parinkti joms šitą vardą. 
T ai dažniausiai moterys, 
turtingos, labai mandagios, 
mokančios au.gštose sferose

• puikiai apsieiti, myliu Tos 
meną, gyvenančios rijikiuo
se namuose, kur patogumų 
netrūksta. -Jos nešasi labai 
kiltai ir padoria?. Iškarto su 
joms susipažinus, nieku bo
du negalima tikėti, kad jos 
yra komercinės prostitutės.

Sveikatos žvilgsniu šitos 
moterys nei kiek nepavojin
gos. Jos moka apsisaugoti. 
Jos pakaktinai inteligentiš
kos eiti pas daktarą ir pasi

nei jai.
■?.is atžvilgiais 

pavojingos, 
jos pavojin- 
i af’ž-’nįcri’j

Labai daug šeimynų jos su-
• griauna. 0 jei ir visai šei
myna nepaira, tai ten gyve
nimas nevertas gyvent:. Jos, 
mat, moka vyrui galva ap
sukti, nuo jo moters ir val
kų atkalbėti Jos baisrid gu
drios meilėj. Kas bent karta 
patenka i ją rankas, tas ži
no moters meilę. Žinoma, 
tai veidmaininga meilė, bet 
taip puikiai nuduota, kad 
sunku ją kitaip suprasti, 
kaip tik idealingiausia mei
le. Jos biaurumą vynui ten
ka tik tada pažinti, kada ys 
su tokia meilute susirokoo- 
ja už pinigus. Tada jd akys 
atsidaro ir jis pamato, kad 
jo meilutės meilė plaukia ne 
iš jos širdies, bet iš jo Iriše- 
niaus.

Darbo žmonėms šitos pro
stitutės neprieinamos. Čia 
netik pinigai reikalingi, bet 
ir ištobulintas, išdailintas 
žmogaus apsiėjimas, jo vie
ta draugijai, ambicija, ga
bumai — ir tt. Tai yra savo 
rųšies artistės.

Jau sakiau, kad šitos 
”aukso kasėjos” daug šei
mynų sugriauja. Bet reikia 
pasakyt, kad jos daug jaunų 
vyrų paverčia bankų plėši
kais ir kitokiais piktada
riais. Mat daug pinigo rei
kia, kad sugyvenus su savo 
išdidžiomis meilutėm i s.
Sunku ir išskaityti visą pik
tą, koki prostitutės žmoni
jai neša.

duoti egzamin
Bet todėl iri t 

jos yra labai 
Bene tik bus 
ginusios šeimyno

'k

- L 4.

'Zin JT!
pa n - astai 
iv i"’r. n 
xa « x tv o-.•

1 -V • .Z Oi SI t G J 
ntes yų 

o..?į 
t tokių 
a labai 
orinčios
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Ketvirtoji klasė. Ketvir
ti klasei priklauso visai ki- 
t‘ k‘o plauko prostitutės, 
los d?..iriausiai yra prosti- 
uitėmis t:k todėl, kad netu
ri ir neguli turėti co, ko jos 
.o ū Prie to dar prisideda 

unystė-kvailystė, lengva- 
:. .. stė, nepažinimas šio 
mago g”venimo, neturtas,

Klausymas sveikų pamo-
? m -ete. Iri iri: rėki? n e i šiv.03: pažinti. 

?-kėlius atskirai * moteris

)S CC

ur'.y n -

,p?Jošt, su sp.vo lygiais drau-naujų ūkių finansavimo, 
gaiš papliovot, negu su sa-l 
vo moterimi laiką praleisti 
ir ją patenkint. Iš sykio nie
ko, bet 
nikes
Ir ji jie -iio kito vyro

Daug lutu galim
klausim 
dosi, k< 
sakyta.

Svri 
prostiti 
pavojin 
tėvu bu 
tįs. 
kai

vienu žodžiu, gali padaryti 
jos gyvenimą įdomiu. Bet 
jis yra savimeilis; jis tik 
savęs težiūri.

Dabar, ar stebėtina, kad 
jauna moteriškė, iki gyvam 
kaului nuobodumo įgrįsta, 
labai gražiai pašneka, kada 
. ik ateina į jos namus sveti
mas žmogus, sakysiu, gazo 
kompanijos agentas, ar 
elektros ar šiaip jau kokis 
žmogus. O šitie irgi yra tik 
griežiu žmonės. Jiems pa
tinka, ir labai patinka jau
nos. gražios moterys. Kitas 
tikr ir galvoja, kaip geriau 
su svetima moteriške susi- 

Ir pasitaiko, kad 
; atidaro savo širdį. 

Mat, kiekvieno žmogaus 
jau tokia prigimtis: savo 
nelaimes kitam išsipasako
ti. ""ai, rodos, lyg ant širdies 
geriau pasidaro. Ir šitos 
moterukes issipasakoja,kad 
jų vyrai jas nepatenkina, 

nepalinksmina, kad 
begalo nobodu. Kartais 
su labai graudžioms 

visa tai pasakoja.
su

i

liaus jaunos mote- 
.ntrvtė išsisemia.

ir-š žvilgsniu šitos 
ė; yra irgi labai 
•■■s, riesw sergančiu 
„ ir vsikai šci>opan- 

uiv- mėse šitokie daly- 
railkiai matyti 

riri. stud. Markeris.

Bet yra kuo ir patiems i 
amei ikiečiams susidomėti. | 
Lietuvos laikraščiuose skai-; 
tome, ”kad visoj eilėj dvarų' 
išskirti dvarų centrai su i 
triobesiais ir plotu žemės iki! 
SO hektarų. Tokių ūkių yra į 
visose apskrityse. Jie skiria-i 
mi Lietuvos žemdirbiams ir! 
amerikiečiams, 
iš Amerikos

1 7
KciCl
joms 
net 
ašaroms 
Jos tada, suprantama, ir 
sujudina, lyg ir iš lygsvaros 
išeina. Belo, iš šalies ž‘ 
čiam svetimam žmogui jos 
labai malonios ir pasigailė
jimo vertos išrodė. Rodos, 
imtum ir pasaldytum jų 
kartų gyvenimą. Juk jos 
įvairesnio gyvenimo jieško. 
Jos dali tokio gyvenimo no
ri vyre surasti. Tai ryšku, 
kad jų gyvenimą dapildyti 
tik vyras gali. Ir jeigu tik 
svetimas vyras nepagalvo
jo, - - -

■

_______  oatin-^obę _ 
na* t-Aria įu o-a_ jos šeimynį gyvenimą augs 
nustoja funkci-.

Tai navatna jaunų 
Įgirntis. Aš net kli- 
p* isižiurėjau šitų 

lų naivumui. Kada 
patenka čia su liga, 
loria, noroms-neno- 
ri daktarui pasiro- 
buna taip: kada se- 

<i]<as daktaras ias eg- 
, tai jos akis užsi- 
bet štai, prieina b.uti? Ir taip sau išvažiuoja 

j.uuas vyrukas, studentas  J .prostitučių eiles.
ir jeigu tik profesorius spė
jo pasitraukti, tai, žiurėk,: .
mergaitė atsidengia akis, i kur vy-

B* šy psosi. Spės senis rai visu kuodu savo moteris 
c*_ jy vėi užsld'i'h- pstenkina, o vistiek jos iš—
akis? Tai keista psicho- krypsta iš kelio. Čia, žino- 

logija: kur nereikia šarma- 'ma> 
tytis,- tai jos j 
sarmatijasi, „ ...... .........
tai jos visai nesisarmatija. 
ir todėl nestebėtina, kad to
kios mergaitės, jeigu tik pa- 
skaiko jom jaunas, gražus 
vyriškis, tai ir atsiduoda 
jam. visai pamiršdamos,kad 
reikia savo lyti brangint’ ir 
'd orybė į laikyti.

Sveikatos žvilgsniu, šito: 
prostitutės vra labai pavo 
‘ingos draugijai. Jos, maco 
te, nežino ligų, sarmatijos 
geram žmogui pasisakyti 

daktarą neina. O ligo
jęs gali ‘dažnai užsi- draugauja su išdykusią, ku 

rios ji tikrai nežino, tik pa- 
i žįsta cada, kada jau pervėlu
'!

^2;vieš ;r? turi mokytus te 
a: ■. eina augstesni mokslą 
ari ko.egoriausic
' . vz ožių j /įsigauti, 

oge-s. ku ogeriausiems
■ms savo energiją išiie 

dėlto jos nedaro 
lengvai pasiduoda 

, by tik gra- 
ir jaunas. Jos aažniau- 
nieko nežino apie vene- 

as ligas. Net ir gavus 
tokią ligą, visai nežino, kas 

jomis darosi. Jei ir jau
čia negerumų, tai vistiek 
mamai nesisakys — sarma
ta; i:-' pas daktarą neis, nes 
irgi sarmata. Tai yra labai 
earmatlyvos mergaitės. Tik 
kada joms pasitaiko 
karnas vaifcir 
Jos jausmas 
jenuoti. 
moterų 
nikose 
mergaič 
■į c S fstl

L.
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kad jis, bandydamas ši- 
meterį- patenkinti, tik 

jai kasa ir pradeda 
>5- 
jistyn kojomis versti, 

pradeda mylėti ją.
Matote, kaip lengvai mo

teris paslysta. Jei pataikė 
gerą vyrą, tai dar ačiū die-

■ vams
; kokį pleperį, tai jis ir savo 
■draugams pasakys. Išgirsta 
ir. ji apie tai. Tada, jau vis
tiek žmonės šneka, tai kam 
dar čia man tokia šventa

jis tylės, bet jeigu

pinigų ir neima, bet paleis
tu vau ia.

Bet

Čia 
reikia atminti, jog yra 

net ir perdaug pasaulyj žmonių, kurių pa- 
o* kur ' reikia, lenkinti negalima. Gali vy

ras tokiai moterei visko! 
duoti, tai vis dar kaž-ko rei
kalaus. O susidraugavimas 
tokiame atvėjyj su. kitais 
labai lengvas. Todėl jos ir 
pradeda negarbingą gyve
nimą. Dažino vyras — ir 
vragaras namie. Pagaliau ir 
ils, kad ir ne iš laisves va-i 
lios, tai bent iš keršto, pra-i 
deda su kitomis draugauti.

Dar yra ir tokių, kurias 
, kitos išveda iš kelio. Kartais
■ labai puiki moterukė susi-
■ draugauja su išdykusią, ku-

I

pas 
mis 
Krest

Penktoji klasė, šiai klasei 
priklauso tik vedusios mote
rys. Paprastai vedusios mo
terys, daugumoje, yra labai 
•v. k ries. Jos myli savo vy- 
ą ir myli vaikus, jei turi. 

Bet kaip visur, taip ir šičia 
yra išėmimų. Yra ir vedusių 
moterų, kurios paleistuvau
ja. Ir nemažai tokiu vra.

Kodėl? 
bai daug, 
tk Vyras, 
vybės ir 
mergaitę, 
‘ei. Jis risai užmiršta, kad ir 
jis jieško. įvairių smagumų, 
kuriuos jis ir susiranda, sa-' 
kyšiu, tai rūkyme, tai kazv 
rėse, 
gaiš
Bet jo jauna žmona namie tėję vyriškumo nustoja. Vis 
sėdi. Jos gyvenimas labai dėlto tokie nori jaunos mer- 
nuooodus. Įvairumo jame gaitės ir apsiveda su tokia, 
ituomažiausia. Jaunai mo- Mergaitė dar tik pradeda 
terei tai nepakenčiama. Vy- gyventi, o vyras jau viską 
ras galėtų tai prašalinti, jei- pergyvenęs. Jai meilė yra 
gu tik norėtų: Juk jis gali labai brangus ir saldus daik- 
savo moterį gražiai palinks- tas, o jam jau daug geriau 
minti, gali visur išsivesti, pypkę parūkyt, kortomis

Dar reikia neužmiršti,kad 
įnamiai ne vieną gerą mote
rį sugadina. Tai dažniausiai 
taip vadinami senberniai, 
kurie vesti nenori ar dėl be
galinio šykštumo, ar dėl ki
tokių priežasčių. Tokie daž
niausiai nori kitų geru pa
sinaudoti. Jie prie svetimų 
moterų beveik visados pla
kasi. O sektis jiems sekasi. 
Mat, kiekvienoj šeimynoj 
susidaro nelabai prielankių 
moterei aplinkybių. O kur 
ko trūksta, ten lengviau mo
terį savo pusėn patraukti.

O nemenka priežastis yra 
. ir šita. Daug yra vyrų, ytin 

tai visokiuose su drau- tarp profesionalų ir biznie- 
jiasilinksminimuose. rių, kurie dar savo jaunys-

Priežasčių yra la- 
Pirma, vyrai kal- 
vedes jauną, g>r- 
ambicijos pilną 

temoka patenkin-

7*0

(1. ( 
tuvi 
kaų 
k U Si

gruodžio 
Čhicagos 
a, p’rminin- 
. EHjošiui ir 
narių a J v. 

bmaikc-s, šio 
.tvj/ko \vasn- 
d išreiškus 
Jai Chicagos 

įpielinkiu lietuvių troški- 
? dėl gijungimo Klaipė- 
kraiio prie Lietuvos.

iruodžio 19 d. delegacija 
darkė Statė Departa- 
ite, kv.r turėjo pasikalbė- 
ą su valstybės sekreto- 
is padėjėju p. Philips ir 
kė j a ir Chicagos ir apie- 
ės lietuvių 
ioje Suvienytų 
Ižia prašoma y 
šimtų tukstanči
vardu panaudoti savo

kad

rezohucųa, 
Valstijų 
ra kek
ių liėtu- 
kti ėavo 

įtaką i Ambasadorių Tary^- 
bą, kai Klaipėdos kraštas 
Imtų prijungtas prie Lietu
vos. Kartu p. Philips’ui bu
vo delegaci ios patiektas pla
tesnis memorandumas tuo- 
klausimu.

Gruodžio 20 d. delegacija 
buvo priimta prezidento 
Hardingo, kuriam dar kar
tą buvo pareikšta lietuvių 
padėka už Lietuvos pripaži
nimą i? kartu įteikta augš- 
čiau minėta rezoliucija ir 
memorandumas Klaipėdos 
klausimu.

Pagalia1, 
delegacija 
Prekybos 
Hoover’į, 
kad jis tik 
VISUT SOS 
nenustoju lygsvaros, turės 
pagaliau ii'uėt? Klaipėdos 
reikalu pi ridėjęs pasitarei 
su Statė De-::

I

taigi grįžę: 
lietuviai turi; 

geros progos įsigyti Lietu-' 
voje žemės.” ("Laisvė” 207! 
No.).

Naudingas, sveikas ir pa
togus sumanymas. Ameri
kiečiai, laisvės, augštesnės 
kultūros paragavę, ras gra-l 
žiu vietų savo sutaupytiems‘ 
pinigams indėli. Jie bus Lie-- 
tuvoje kultūros nešėjais.

Tie, kurie sugebėjo čia: 
taupyti, ras savo krašte so-‘ 
cų, ramų ir malonų gyveni-į 
mą. Daugelio dvarų triobe-' 
šiai bus tinkami užvedimui! 
pramonių, įvairioms medžio! 
jšdirbyscėms, malūnams, li- 
nų-vilnų verpiamoms maši-' 
noras, cemento, plytų ir ki-1 
cų-kitokioms išdirbystėms.1 
Amerikiečiai galės būti ne 
tik pavyzdingais Lietuvos 
ūkininkais, bet ir josios pra- h 
monės pijonieriais.

. Liet. Inf. Biuras, h

H. H. VON SCHLICK
Tai žmogus, kuris pagelbsti sergan
tiems žmonėms.

Dvidešimts metų atgal aš prane
šiau sergantiems žmonėms, kad mano 
Buigariško Kraujo Arbata pagelbės 
gamtai prašalint nemaįimą, išvalys 
nuodus iš inkstu, pasaleins skilvį Ir 
'tanas h pataisys kraują.

Aš pasakiau jiems, kad mano Bul
gariškų Žolių Arbata, imama karšta 
prieš gulsiant, pagelbsti prašalint 
salti ir apsaugoja nuo influenzos ir 
Vilaučių uždegimo.

šiaaoien milionai žmonių 
Bulgariškų žolių Arbatą. 1 
riaušių šeimynos gyduc:

Turtingi syvai, išspausti iš 
■ži'.vi.j, sėklų, lapą, uogą 
imami vieną ar du sykiu 
bile ką užlaikys sveiku.

Aptiekeriai 
sergančių, nes žmonės, kurie vartoja 
Baigai iš:?/ Kraujo Arbatą, ateisią ir 
pasako jiesns, kaip daug ji gelbsti.

Reikalauk pas savo aptiekcią 
šiandien — arba aš pasiųsiu apinoi.ū- 
ia pasta vieną didelį šeimynišką bak- 
są už $1.25, arba 3 už $3.15, arba 
už $5.25. Adresas H. 11. Von Sehl 
President, 45 Marcei Buiidiner. 
bsirgh, Pa.

i!

Pasekme po 26 diena 
arta grąžiname įumt 
pinigus.

PADABA TIRŠTĄ, RAUDONĄ KRAUJĄ, 
STIPRUS, NUOLATINIUS NERVUS, 

TVIRTUS VYRUS IR itt'OTEBES.
Turėdamas sunaikintą Sveikatą ir Spėkas; ture-j_ 

damas neaišką mintę ir nusilpnėtą kūną; pasibodis^čS 
imant VL.UIUS dėl padidiaima veiklumo ir vaistus svąųrinan-V^ 
cius, bandyk Nuza-To.»e ir persitikrik kcip greitu laiku jau- 
sesi vi<ų*i saujų. pęvynes Uošlmces visu žmogaus ligu,^
tekiu kaip blogas apetitas, negruomulavimas viduriu, >stzai ir A1 
išpūtimai, už^et^jrnas tukinis, unemia. kankinimai reu-
matismo. skausmai galva.:, neurnlgia, štokas energijos, nusilpne- 

nervu ir negalėjimas mieguoti, paeina nuo stoka nervu 
pajiegos, skisiio vandeoiuoio kraujo ir neužtektinios eirkųjacijos 
kraujo.

Kožna dalis kūno ir k oi na jo veikiu*' remias* ant nervu pajiegos. 
kurios ciučįausci užlaiką storam stoviuje pilvų, jaknas. inkotus ir 
grėbus, širdęs plakimo, kraujo cirkulav.ma. Nusru-Tone yra labai 
protingas gydyaias nuo r.usiipnctu uervu ir aberiio sunaikinimo 
kūno. Kode'? Todėl kad jie yra sutaisyti iš aštoniu brangiu, 
sveikatą duadančin sudėtiniu vaistu, rekomenduotu ir nunuodytu 
per KarĮ*:u?us Gydytojus. Yra jie ypatingai maistingi j Geležę ir 
Fosforą-maistu s dei Kraujo ir Nervu.

Nu.cra Tone priduoda gyvybę jaknems, pastiprin grabus teip, 
jog je tuštinase regulakai. Atgalvin inkštus, išvara laukui 
n : x!inie- atmatas.. Nicra gazu ir suputhnu, niera arair-
drūčio kvapo r.r apvilkto liežuvi '! Nuga-Tone duos JuiĄ3 stebuk’ing^ 
apetitą, giurą rruooiuhiviinn, tvirevs nc-i vus ir kietą pastiprintą miegą. 
Nuga-Tone su. tipr:s kraujo »r va ceriu . cirkulavimo jo, priduos rauųo- 
nuruo veidui ir žibumą akicmn! Nuga-Tone padara tvirtus, rastus _—.
vyrus ir sveikesnes ir ouikevnes moteres. Nusa-Toiie netulpin savyj jokiu migdarnu ar 
<ii.ron>u paprotę vaistu. Sudėti jie yru parankiam punuelei. Yra apvilkti cukrum, prrimno 
skoni ir vartuoti gulemu be jokio neparanukumo. Bandyk juos. Eckomenduosi visiems 

aVMUSU AftsSuiUr’iKA GVARANCJJA: Pr^kė Nuga-Tone yra vienas <$1.CO) dotens 
už bonkute. Koioa Lankute talpina devynios dešimty* (90) piiiudu, arLr vieno mėnesi 
gydyme. Calėte šešes cor.kutes, arba šešias menesius gydymo už penkiur ($5.00»
aoianus. Imk Nuga-Toae per dvidešiazt (20) dienu ir jeigu ae busi uzęonedL'itas pa
sekmių. su:/rrž?n?< beakus ir piuus, o mes urnai sujrųžisimc juru pinigus. Negalit* 
prapuldyti vleoą centą. Mes imame ridiką.

PRISIUSK SAVA PAST2L1AVIMO ANT TUO KUPONĄ.
^ationai Laborat->ry, L. 21—-ZZ7 South Dcarborn $t.» Chicago, III.

Gerbiamieji: Įdedu čienais $..................... ir meldžiu prisiųsti man.......................... bunkut
Nuga- fone.

Vardas ir pavarde ...

Gatvė ir numeris..
/V

Miestas........................ . Valstija..
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Sau Amerikoje ir savo giminėms Lietuvoje Vienintelį Progresvvės 
&iutks Dienraštį

“LIETUVOS ŽINIOS
LIETUVOS ŽINIOS pradėjo eiti Vilniuje 1909 m., dėl 'caro 1:15 

m. sustojo ėjusios, 1922 m. kovo mėn. 1 die
ną vėl ntsipaujino.
palaike Varpininkų tradicijas, gina Lietuvos 
liaudies reikalus ir stovi sargy u-oje ob.rlslo: 
iaisva, nepiįklausoma, deniai'.aJ:: .a Li. ,u- 

va su Vilnium, Klaųrėda ir Arneri-.os lietu
viais k.i-. tu.
vienintelis dienraštis, kuri-' gina Amerikos 
lietuvių reikalus ir nesibijo tarti teisybės 
žodį.
laikas nuo laiko yra papuošiamos.karikatūro
mis ir iliustracijomis.
bendradarbiauja: Aklasmatė, F. Borikevič-ie- 
r.ė, F. B.tgoėius, F. Dailydė, N. A. Gra viu: 
Dr. K. Grinius, A. Ivaškevičius, L. Nuli., 
ėius, M. Petrauskas, 
musis Arimautes, P. Ruseekas.
M. Sleževičius, B. Sruoga, 
Vileišis, Vnrgovaikis, 
B. Žygelis ir kiti.

Už (> dolerius metams Atnerik-.-je ir 36 litus

LIETUVOS

vartoja S LIETUVOS 
kaipo ge- f 

namuose. 3
šaknų, 9 

ir žieii'i, S 
savaitėje, S 

3 X R
visuomet turi ją dėl į

ŽINIOS

INTOS

INIOS

LIETUVOS ŽINIOSE
r*i-

V. K. i'iačkauskas, Ra- 
' A. Rimka, 
V. Sirvydas, J. 

Vitaitis, Vasiliauskas.

Lietuvoj-'.
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i
g

i
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g
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"LIETUVOS žlN'iOS" 
ateis kasdiena pas Tamstą į namus.

'LIETUVOS žiNiU” Administracija 
Kaunas, Laisvės Alėja oO,

Brcekjyn,

i

KAUJOS FLU8KSHŲ LOVOS

? tą pačią dieną 
apsilankė pas 

Sekretorių p. H.

LLiiiiis

t

Net ir kūdikis? pastebi!
Ir yra taip I- gvu visiškai 
kati ple.bsl aaa:;. Tik keti: 
Rojus

! Žemės P.efo-nia 
vos ekoncriEės ateities 
ris bus jau '‘vadėta vyki 
pilname opėnyie nuo 
n ančių 192Č-ių metų 
džios. Šiais motais dar 
giama aprūpinti "žeme 
riškiai. Ateinančiais 
bus išdaiū-ta 100.000 

. /u dvar ų ž /.nės ir dar apie į 
•tiek sodžių žemės išskirsty
ti į viensėdžius. Iš viso esą 

pipie 500.000 hektarų dvarų 
j žemės, ir apie 150,000 hekta- 
h-ų valdžios žemės; visa ta 
žemė sulyg naujojo žemės 
reformos įsEat-'. mo turės bū
ti išparceliuota ir perleista 
bežemiams ir mažažemiams. 
Jndomu tai, kad Lietuva ne
nusimena dėl kapitalų rei
kalingų tiems naujaku
riams. Ligsiol valdžia duo
davo tik • 
Tečiau ir s 
nauji ūki: i 
kurdavo, 
triobas, : ' 
Iš kur ir 
bankų pask 
ir neduoki o. Sekretas bus 
turbut tame, kad gal beveik 

■•lai turi Ameri-
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Hietais: 
hekža- i

•įu lų ir medžių, 
tokia parama 
k minga i susi- 
pasistatydavo 

iiriavo gyvuliti.
•iriu budu? iš 
-lų-Aigšiol kaip

visi naujaki
koje gimini u kurie prigelbs 
t.i. Tikimasi, 
prigelbės sa i 
tvje. Tokiu bu 

oriomis siriš svarbi ■ i

.kad išeiviai
ir atei-

t
mi 
įsimaš

Prirengk jas dabar šaltam 
orui. Rašyk dabar reikalau
damas Dykai Didelės Nupi- 
ginimą Knygos ant naujų 

'lunksnų Lovų, 
‘dusų

K' t

\;-Aį£'
i

bandymui
:ą. Kostumeriai užganėdinami visur.

sanitarių Pi 
Paduškų Ir Plunksnų, 
dirbi’.zvės kainos yra labai 
žemos. Dešimts dienų iš- 
ir mes užmokam už expre-

Pasiąsk atvirutę šiandien reikalauda
mas d- kai knyges ir sampalu plunksnų

(53) 
American Feather & Piiiow Co. 

Desk F 12. Nashviile. Tena.
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Lietuviškai - Lenkiška Aptieks
Jeigu norite teisingų vaistų žemoms kainoms, tai visada ateikite 

ant 100 Salėm st., kur rasite visokių naminių 
visokių ligų, kaip tai: nuo ga vos skaudėjime, 
reumatizmo, nuo nusilpnėjimo -menų, kra 
plaučių, nuo kosulio ir kitų Ii ’-ą. Taipgi 
tingų li'7<i ir geriausius patarimus suteikiarie, 
de! vyrų ir moterų. Diclių iš Lietuvos ir j - *7 
Mes jums patarnausime kuogeriansiai, pašaukiame 
daktarus per telefoną uždyką. lodei jeigu norite .. . ___
vaistus ir sučėdyt pinigus, tad ateikite j A.Pl'IEKĄ po numena

100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS,

vaistų, šaknų nuo 
nuo cžsisenėjuslo 

, nuo uždefimo 
turime nuo visokių sl.ip- 

, nuo patrularao 
įvas-ių šaknų ir žobą. 

gerinusiu: 
gaut gerus

2jo valiau’’,
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Vietinės Žinios
Bostonas triukšmingai pasi

tiko 1923 metus.
Bostonas palydėjo senuo-Į 

sius metus ir pasitiko nau
juosius tokiu triukšmu, ko
kio šio miesto istorijoj da 
nebuvo buvę. Visi hoteliai ir 
restoranai kimšte prisikim
šo

Pagavo du banditu plėšiant eio duris "prastesnės kle- 
žmogy. sos" žmonėms, ypač žv-

Ant Hanover gatvės po- Llams, kurie labai skverbiasi 
licmanas Driscoll užėjo aną- turčių tarpan, bet neišgali 
dien du banditu plėšiant tu- švariai ir ramiai gyventi, 
lą italą. Italas gynėsi, tai -------------
banditai imdami ji nulaužė' CVAxja: j* lUtavnc ' 
jam koją. Pamatę policma-i vVCtlcl Liti'VUJ),
na, plėšikai leidosi bėgti, bei 
buvo sugauti ir uždaryti uz

i grotų. Policija mano, kad 
irai yra tie patįs razbainin- 
kai/ką 15 gruodžio apiplėšė 
banko pasiuntinį ant Hano-i 
ver streeto, atimdami $206. .
Kiekvienas jų pastatytas po 
>5,000 kaucijos.

PARSIDUODA GROSERNĖ.
Savininkas važiuoja Lietuvon, to

dėl nori parduot greitai. Biznis ge
ras, paroduos pigiai. Klauskit pas 

ROŽE VOVERĮ UTĘ
226—9th st., So. Boston, Mass.
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KO DAUGIAUSIA J1EŠKOTE?
NORITE KO NORS 

GERESNIO?
PRIESKONIAI

Brandės, Konjako, Škotiškos, 
Romo, Poniyranėuvkos, Bene- 
diktinkos. Malinuvkos. V-’aiiuv- 
kos ir kitokių puikiu priesko
nių.

Ateikite ypatiskai arba rašy
kite. Tavora is.-iuuėiam aplaikę 
Money Orderį,

i. Visa... lu.si.uis.
BorAa 2-»e. >r 35c. 
Raii.alHif.-i apetitai.

R1CHMOM) PUODUOS CO.. 
INC.

142-1 lt Kiehmond st., . 
Beste n, Mass.

ir Broadwa> & Secand st.*,

pradek Dabar Pirkti
\ STANDARD, -

Challenge Pieną jį
IR TAUPYK ledelius kad
GAVUS BRANGIŲ DOVANŲ.
’N v-enu iš adresų esančių ant kibelių kitos 
-es dėl naveiksluoto dovanų katalogo. 
Vpsinioka Taupyti Leibelius’’

• * 
I >
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Durys svečių atvažiavo iš Lie
tuvos per Bostono Buitie Statės 
Finance Corp. 
ožio, 1922 m.
VVashington”:

Pauga

(■oriausi vi
sose Suvieny
tose Valstijo
se 1900 muzi
kos volelių, 
daug lietuviš
kų. Kas juos 
iš mus pirko, 
tie labai 
džiaugiasi ir 
kitiems reko

menduoja. Naujausi ir pagerinti su 
.Vandaiiru ir Ukelelių dadėjimais. 
'kaipgi visokius kitokius įtaisymus 
< aliniu rast tik CULBRANSEN. Vie
na kaina visiems — tas parodo tei
singumų įstaigos. Victrolas ir senus 
pianus priima ant apmainymo ant 
gerų išlygų. Matykit mus.

PLAYER SPECIAL1STS
HU BOYLSTON ST..

BOSTON. MASS.

"George t
publikos ir kada 12 va

landą nakties pasigirdo fa
brikų ir laivų švilpinės, vi
sur prasidėjo muzika, šo
kiai ir lėbavimai, kurie tę
sėsi per ištisą naktį. Nežiū
rint prohibicijos vyriausy
bės pranešimo, kad šįmet 
Nauji Metai bus visiškai 
"sausi”, šampanas ir vynas 
taip liejosi, kaip niekad nc- 
siliedavo senovės laikais. 
Buržuazija stačiai siuto. 
Mat jos tarpe yra įsitikini
mas, kad šiais metais bus 
labai "geri laikai’’: biznis 
kįla, darbai eina gerai, kom- i 
panijos išmoka po 100 iri 
iki 400 nuošimčių dividendu.lt, 
ir ateityje tikimasi da di-Į 
dėsnių pelnų. Dėlto ir links- 
minas buržuazija.

Darbininkai šitose links
mybėse nedalyvavo. Jie rie-j ...
bių dividendų pereitais me-į Sėjaį nutai-ė iššluoti Bosto- 

is kaucijos komisijo- 
nes pasirodė, kad 

jie daro didelių suktybių. 
Visi jie 16 balandžio bus at
statyti ir jų vieton skiriami 
nauji.

Kaucijos 
tai toks valdininkas, 
priima pinigus a 

i vertvbes, kokios

brikų ir laivų švilpinės, 
sur prasidėjo muzika.

Per Kalėdas 100 žmonių už
sinuodijo nmnšainu.

Per Kalėdas Bostone užsi
nuodijo munšainu nemažiau 
kaip 100 žmonių. Vien tik 
ant gatvių ]X>licija surinko 
sąmonės netekusių 63 ir nu
gabeno į miesto iigonbutį. 
Todėl galima spėti, kad apie 
kita tiek serga namuose, iš 
tų, ką pateko ligonbutin, ne 
vienas turės mirti.

Sakoma, kad ir lietuvių 
eliatas užsinuodijo So. 

Bostone.

šluoja kaucijos komis!jo- 
nierius.

Augščiausiojo teismo tei

tais negavo ir neturi iš ko;neJ vjsu 
koteliuose vakarienes _ vai-i nj€rjus> 
gyt ir šampaną gerti. Jie jį 
džiaugiasi, jei gali nusipirk
ti duonos ir pieno. Nauji 
metai darbo žmonėms, to
dėl, nieko geresnio nežada. 
Jei metai bus "geri”, tai 
darbininkams jie reikš tik
tai sunkų darbą. Vaisius _____ _______
darbo pasiims dykaduoniai,į tomos už suimta žrnog 
Užtaigi šiais metais mes tu-|y0 Daranka, kad 
retume geriau susiorgam-i Į.-a]ėiimo jjs Tieuabėgs nuo 
zuoti, ka i sėkmingiau gale- į. eįsmo vž kiekvieną kauci- 
tume kovoti su savo išnau-ha komisijonierius gauna 
dotojais. Kiekvienas darbi-p n ■ - ■ - •
ninkas turėtų prisirašyt 
prie savo darbo šakos uni
jos, o lietuvių gyvenime visi 
turėtume prigulei prie Lie
tuvių Socialistų Sąjungos. 
Ir tik tada, kai busime gerai 
organizuoti, galėsime susi
laukti geresnių metų.

tais negavo ir neturi iš ko

o

komisijonierius, 
;, kuris 
kitokias 

yra užsta
tų kai- 

paleistas iš

JonisKio 
i Nev.

dukter?

uoste.
rudenį 
darbo.

Daug darbo Bostono
Bostono uoste šį 

nepaprastai daug 
Apie 2.000 darbininkų dirba, 
vien tik prie anglių iškrovi
mo. Laivai su anglimis atei
na beveik kas diena ir juos 
reikia greitai grąžinti at
gal, todėl dirbama ir nakti
mis. Už dienos darbą ang
lies krovėjams mokama 70 
centų į valandą, o už nak
ties darbą $1.05 į valandą. 
Mokestis nemaža, bet ne už- 
dyką — darbas, baisiai ne
švarus ir sunkus, žmogus 
pareina namo kaip "nige- 
ris”; jei nori į švaresnį pa-‘ 
talą atsigulti, tai turi per
mainyti drapanas ir visas 
išsimaudyt. Prie kitų pre
kių krovinio darbininkai 
gauna po 60c. į valandą.
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B ('belsta, Mass. ?,KABLEGRAMU Iš KAU- 
N() BALTIC >TATES FIN- 
NANCE CORP. SKYRIUS 
PRAN EšA SEKANČIAI:

l.vi ei'' car ų išvažiuoja 
\ A: E R i C A", sausio

. 1 *23, pribus į Vakarinės mokyklos atsida 
apie 13 d. sau-į 

įrengti, kurie’
ii.-.us pradedant 

eta. Visi kiti ke-; 
gia.ni prirengti, 
atvežti gimines 
kad butų galima 
prirengti visus 

s. įaip kad su 
. butų galima at-

i kreipkitės vpatiškai arba 
Raišku į
Buitie Statės Finance Corp.

357 Broachvay,
South Boston, Mass.

i.eonas, iš
‘miesto. Šiaulių apskr.,
i York. N. Y.
Martinkienė Elena, su
Ona. iš Biržuvėnų dvaro, Telšių 

iapskr., ant 4624 So. Paulina st..
Chieago. III.

Tekoraitė Stanislava, iš Bir
žuvėnų dvaro. Telšių apskr.. aiv 

i 4624 So. Paulina st., Chieago. 
l’l.

Karzinauskas \Villiam. iš T<>- 
peliškių kaimo. Mariampolės 
apskr.. i New York, N. Y.

Vaišnoris Victor. iš Leipalin- leiv 
i io miesto. Seinų apskr., i Nev. 
York, N. Y.

Gerčas Stanislavas, 
to Prospekto, Kaunu 

j Chieago, III.
Bagdonas Antanas, 

re Viktorija. vaikai. 
Birutė, iš Mariampolės. ant 
So. 7th st.. Alt. Carmei, Pa.

Kanceris Petras, iš Prienlau- 
kio kaimo, Mariampolės apskr . 
»0 Warwiek st., Newark. N. J.

Slrašinskaitė
Žiežmarių miesto, 
pas B. Virčinski. 
Cambridge, Mass,

Kuodis Juozas, su motere Zu
zana ir vaikais Juozas ir Zuza
na. iš Jutainių kaimo, Panevė
žio apskr.. pas D. Slivinski. P.C'. 
Box 157. Lester. Pa.

Aleksandras, iš
Kauno 

Y.
iš G ?- 
Kauno

I

iš Vytai- 
apskr., i

, su mote-
Antanas ir

231

Marijona.
. Trakų apskr.

2—91h st.. Eo:

PETRAS VALUSIS

! ;am tikrą mokestį, kurią su-' 
imtasai žmogus turi užmo
kėti. Susitarę su policma- 
lais ir kai kuriais advoka
tais, tie komisijonieriai nu- 
kriausdavo be reikalo daug 

žmonių.

Senis Zbyszko jau pasveiko.
Senis Zbyszko, kuris buvo 

išsisukęs ranką ristvnėse su 
Strangler Levvis, jau pasvei
ko ir šiame ketverge risis 
Grand Opera House su Ka
nados čampionu VV’alker. 
Apart to risis dar dvi poros 
smarkių ristikų.

Kareekis
Gedemino gatvė No. 6. 
apskr., i New York, N. 

, Matuiza Aleksandras, 
demino gatvė No. 6. 
apskr.. i Nev York, N. Y.

čižikas Nobertas su žmona 
Elzbieta ir diiktere Emilija, iš 
No. 123 Ukmergės p!.. Kauno 
apskr., pas Joną Matijošaiti. 116 
Seagull st.. Philadelphia. Pa.

PASTABA: Norintiems atsi
vežti iš Lietuvos gimines, laikas 
pradėti daryti visus reikalingus 
dokumentus kelionei, taip kad 
pradžioje pavasario galėtumėte 
sulaukti savo mylimųjų. Vis.: 
informacijų klauskite pas Bos
tono

BALTU STATĖS FINANCE 
CORPORATION

357 Broadway.
South Boston. Mass.

Tel. So. Boston 1061.
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Tik vienas lietuvis.
Auksorius ir Laikrodininko

U : :
n 111IaCy uty
riai

Norint’ 
skubink 
greičiu: 
čokume 
rauja 
važiuoti
\ c r i 11 ’ • i s ’ augiau žiaių 

apie atvežimą iš Lietuvos,!chester st.

1

t

r •
iKVO

m a

ro šį utarninką.
Šį utarninką, 2 sausio, 

Bostone vėl atsidarė vaka
rinės mokyklos, kurios šven- 
tems buvo užsidariusios.

So. Bostone yra tris va
karinės mokyklos, būtent:

Bigellov School, kertėj E 
ir Fourth st.

Lincoln School, ant 
advvav. netoli K st.

Andretv School, ant

Bele: pilnų informacijų ir kainų iš
kirpk ši apskelbimų ir pasiųsk, para
ks savo vardų ir adresą. (1-3)

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

Per 12 metų So. Bostone par- 
luodu ir taisau visokios rūšies 
aikrodžius, žiedus, lenciujrus ir 
šiaip visokius auk inius ir auk
suotus 
kymus 
pildau

daiktus. Darbą ir užsa- 
pri’mu pet pačią :r iš- 
teisia.uai ir greitai. (T)
P. VALUKON1S

SO. BOSTON. MASS.
375 BROADVVAY

Bro-

Dor-

I

D UBIMNKC APGYNIMO KOMITETO

Svetainėje

SCENIC TEMPLE
’A arrea Avė. ir Bcrkeley St., Boston. Mass.

SAUSIO 4, 5 ir 6 DIENOMIS
KONt ERTAS Sausio 4. ::: ŠOKIAI Sausio 5 ir 6
J< Ok\I H1 ZIKA, NAUJIENOS. PALINKSMINIMAI ir VISOKĮ 

ŽAIDIMAI.
K AS MINI TA TAI N AUJIENA.

inkų Apgynimo Komitetas, Bostone.
.<>s eis apgynimui SUAREŠTUOTŲ DARBININKU.

PARSIDUODA ČEVERYKŲ 
KRAUTUVE. |

geriausioj vietoj dėl biznio, apgyventoj 
išdirbtas per cktug metų. Ii

Vidury miesto,
lietuvių ir kitų tautų. Biznis

Priežastis pardavimo: savininkas išvažiuoja Į Lietuva.
Gera proga pirkt kam reikalinga. (2)

A. P. RODIS
So. Boston. Mass.

rzas:
proi

377 V». Broadvay,

verki?.
i,- greitai jisai našiojo 
lik ką daviau jam

PARDAVIMAI
PARSIDUODA visai nauja ketur- 

halsė koncertina. 104 tonais, 52 gūži
mais, 10 didelių triubų, f» ręgisteriai, 

svičiai, uzdariiiėjant balsus su re- 
pisteriais galima grajit įvairiais bal
sais. šioji koncertina Vokietijoj da
ryta ant specijalio orderio ir gana 
puikiai atrodo, ir Amerikos muzi
kantams nebuvo žinoma tokios ma
dos koncertina. Parduosiu visai pi
giai. Norėdami turėt puikią koncer- 
t>ną. atsišaukit greitai per laišką ar 
ypatiškai. (1)

I'RANK GALINIS
9 Harrison st., Cambridge. Mass.

1 LIETUVIS OPTOMETRiSTAS-

(AKIŲ SPECIALISTAS)

Laikas: 1-3-ir 7—9 vaL rak.
3732 M1CH1GAN AVĖ.
DETROIT, MICH.

i____________

«
»
i

Išegzaminuoju akis, pritaikau 
akinius ir sulaužytus sutaisau 
už prieinamą kalną.
J. L. Pašakarnis O. D.

377a ĘROADWAY 
SO. BOSTON, MASS.

r
i j 
i i i 
• » t

Tel. South Boston 2613
Residence Brookline 4739-M

SUSANNE M. PUiSREA SHALL1A
(PUIŠĮ UTĖ)

Lietuvė Moteris Advokatė
253 Broadn ay. So. Boston, Maaa.

«

.1 !

i?fi r

Tel. S. B. 2488
A

Dr. J. C. Landžius | 
(GYDYTOJAS IŠ LIETUVOS) 
VALANDOS: 9—11; 2-4; 6—9 f

506 BROĄDWAY,
SO. BOSTON, MASS. ?

Bomai sumušė policmaną.
Ant kampo C st. ir Bro

achvay policmanas suėmė 
girtą airį pereitą sąvaitę ir 
prisivedė jį prie bakso. Kaip 
tik jis atidaręs baksą pa
skambino į nuovadą, kad 
prisiųstų vežimą, suimtojo 
sėbrai apipuolė jį, davė švi
no paipa per gaivą ir atėmę 
suimtąjį savo frentą pabė
go. Kada iš nuovados pribu
vo automobilius, prie bakso 
jau nieko nebuvo, tik polic
manas gulėjo be žado. Bak-' 
sas stovėjo atidarytas.

Apsvaigintas policmanas 
buvo parvežtas nuovadon ir 
atgaivintas. Pasirodė, kad 
jis gerai tuos borr.us-pažino
jo ir ant rytojaus du jų bu
vo suimti. Abudu žali airi- 
šiai. Ir turbut dėlto lengvą 
bausmę gavo — vienas 4 
mėnesius kalėjimo, o kitas 
tik du mėnesiu. .Jei taip pa
darytų lietuviai ir geri žmo
nės, o ne bomai, tai gautų po 
metus ir gal daugiau

Reikalauja didesnių suvar
žymų.

Brookline'o į
kur gyvena Bostono aristo-, 
kratija, susirinkę anądien1 tokios, kuri negali 
’augštos kilmės" piliečiai dirbti, prižiūrėjimui 
nutarė paduot miesto tary- mergaitės. Duosiu valgi 
bai šitokiu reikalavimu: i’»ari; su užmokesčiu

i 7. „ •

1. Kad žmogus su auto-yvJsinK
mobilium, dviračiu ar kito- ACJUS
kiu vežimu, tuojaus turi ~'J 2 Comrr*on st., 
prasišalinti nuo gatvės su Lawrence, Ma;
savo vežimu, jei policmanas 
to pareikalaus:

2. Kad niekam nevalia bu- 
Itų ant šaligatvių slidinėti;

3. Kad viešoj vietoj, kur 
vaikščioja žmonės, niekam 
nevalia butų svaidyt akme
nų, sniego, bolių nei kitokių 
daiktų.

4. Kad viešose vietose nie
kam nevalia butų šaudyt is 
lanko arba oru šaujamo 
šautuvo;

5. Kad niekam nevalia bu
tu viešoi vietoj šiurkščiai 
užsilaikyti;

6. Kad niekam nevalią bu
tų vartoti nešvarią bei įžei
džiančią kaibą arti namų 
arba tokiose vietose, kur ki
ti gali girdėti;

7. Kad niekam nevalia bu
tų prieiti prie svetimų na
mų ir žiūrėti per langą, iš
skyrus tik policiją einant 
jai savo pareigas;

S. Kad niekam nevalia bu
tų kratyti arba valyti savo 
kaurų (karpetų) taip, kad 
ant kitų eitu dulkės.
Šitokiais patvarkymais no

rima uždaryti to priemies-

BAMBINO
priemiesty, į-----—-------------------------

Pajieškau senos moters arta 
fabriko? dar- 

3 m et u 
ir kam- 
susitai-

(3)

•. KSb;

ir
mus tuc; 

i n, tikš i;rri :- a-P 
kiuš 
diegu;’.'', 
yra geria 
ki i :n.-r.

i

i t;
I

t

I

-n: . s Keg. s. V. Fat. Biure
Ino> sh-ias-:i t.;s 

aš.
/ •t "

LIETUVIU GARAGE.
Parduodame visokius automobilius, 

jų dalis ir reikmenis (supplies). Iš- 
randavojame automobilius dėl pasi
važinėjimo; ir užlaikome evpcrtą, 
mekanika dėl sutaisvmo mašinų. (?> 
PETRAS JAKIMAVIČIUS

541 Kast Broaduay,
South Boston. Mass. 

Telefonas: So. Boston 51370.

JŪSŲ l’AINTERIS

JACKUS STARKUS
gyvena po numeriu

689 Wa-!iington SU Dorchester
Tel. Dorch. 3737-W.

(RINGAILA> «
Ofiso valandos:

Rytais iki 9 vai. Po pietų nuo 
2 iki 4. Vakarais nuo 6 iki 9. f) 
Nedėliomis nuo 1 iki 3. f*
419 MAIN ST., ATiiOL, MASS.

Banibino ; ; 
pklengvinim 

ir nžkivtėjome. J 
idikių draugu! Kr.di- 

ū Jie prašo daugiau ’
o • a; c. Už 40c. prisiunciiine tiesiai iš laboratorijos.

r. AD. RICHTSR & CO.
l '-J- i f 4th SC. Brooklyn, N. Y.

e praš > ė.

Tel. No. 550
LIETUVIS GYDYTOJAS

7J LIETUVIS DENTfSTAS

Dr. M. V. Casper
(KASPARAVIČIUS)

425 Broadvvay, priešais paštą
SO. BOSTON TeL So. Boston 623

Ofiso valandos:
Nuo 9:30 iki 12

Nuo 1 iki 5 Nuo 6:30 iki 9 
Subatomis nuo 9:30 ik’ 12 ir 
nuo 1 iki 5 vakare.

;‘t Telefonas 5112‘W. $

£ Dr. A. Eorman-Gumauskas t
LIETUVIS

Valandos: nuo
a nuo
> nuo

U. S. VICTORY 4%’s
Šiuomi perspėjami visi tie. kurie turi šitokius bondsus, kad nekurie ją 

jau išsibaigė ir reikalaujami apmokėti Gruodžio 15. 1922, nes nuo tos dienos 
nuošimčiai ant jų sulaikyti.

Pasibaigė šitos serijos: A. 
nūs, peržiurėkit Juos atycižiai. 
numeri stovi raidė. Jeigu yr

L. '. D, E ir F. Jeigu jus turit šitokius be
iki' k vienas bondsas sunumeruotas ir priešais 

a vienu iš šitokią raidžių:

A B C D E F
tuojaus neškit tą borą Į banką ir gaukit už ji pinigus.

Mes su mielu noru jums šitame dalyke nacarnausim.
Neduokit savo Victory Bor.d>u tiems pardavėjams, kurie siūlo greit pra

lobti. ' ■ f f " i / J'

Kuomet gausit sav-■> pinigus, padekit jutos į banką, pirkit Liberty Bond- 
sus arba kitokį saugų turtą.

Nepraleiskit savo pinigų veltui! Taupykit juos o jie dirbs jums!

New York
Denver

E. H. ROLLINS & SONS
1 zdėta 1876

200 Devonshire St., Boston. Mass.

PhiladeiphiA
San Francisca

Chieago

DENTISTAS
10—-12 dieną; 
2—5 po pietų; 
6—8 vakare;

•J Nedėliomis nuo 10—12 dieną.
S 705 N. Ma:n st. kamp. Broad st. 
'? MONTELLO, MAS&

Severos Gyduoles užlaiko 
Šeimynos sveikata.

4

KOSULYS
yra greitai sulaikomas jeigu 
vartojama i laiką

SEVERA’S 
COUGH BALSAM.

* .‘‘/y •gį' •

'J

Palingvins kesulą ir prašalins daug 
kentėjimu. Priimr.as dėl vaikams 
ir aukgusems.

Kaina 25c ir 50c.
Klauskite pas aptiekoriaus.

i!

i! 
i! 
j!
S. 4

I

SEVERAS 
COLD ANO CR1P TABLETS

Šilčiui ir Gripui ir Gaivos skaudė
jimui paeina nuo peršalimo.

Kaina 30c.Los .Angeles

į Į TeL: Richmond 1410

I Dr. David W. Rosen |
Kalba Lietuviškai, Lenkiškai iri J 

*: Rusiškai. Į J
: GYDO CHRONIŠKAS IR
; j SLAPTAS

1 VALANDOJ.
< Į Nuo
< i Nuo
j Nuo
- 321

BOSTON. MASS. | [

LIGAS.

8 iki
2 iki
7 iki
HANOVER ST.

10 ryto. !,
3 dieną. i i
8 vakare. '

I TeL Beach 6933

DR. H. M. FBIEDMAN
SPECIALISTAS VENEEIŠKU 

LIGŲ.
VYRU IR MOTERŲ.
Taipgi kraujo ligą ir 

Reumatizmo.
Valandos: Nuo 9 ryto ik! 

S vakare.
1M9 WASHINGTGN ST. 

BOSTON, MASS.

. ............................................. ■Tai. So. Boston 606-W 
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVYS DENTISTAS. 

.VALANDOS Nuo 9 iki 12 dieną.

Nuo 2 iki 9 »sk. 
NEDCLJOM1S: 
iki 1 v. po pietą.

Seredomis iki 12 dieną.
Ofisas "Keleivio” name

251 Broadway. tarpe C ir D et. 
SO. BOSTON. MASS.

I

dividendu.lt



