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Buvusis prezidentas 
Wilsonas mirė.

Į NUŠOVĖ KATALIKŲ 
KUNIGĄ.

Bridgeport, Ct.—šį pane- 
dėlį čia tapo nušautas ant 
gatvės kun. Hubert Dahme, 
katalikų šv. Juozapo para- 

įleidžia kiek- P}j°s klebonas. Kulipka iš- 
, 3___ "T ’ T'1"; ’ " j
skaičiaus, koks Įnl,re- Kas ir delko jį šovė, 

kol kas nesužinota, nes šo-

ŽULIKAI APGAVO 
LIETUVJ.

' Providence’o priemiestyje 
i Olnevillėj buvo šitoks atsiti- 
i kimas. Stasys žalabauskas 
. išėjo anądien jieškoti darbo 
i ir susitiko nepažįstamą žmo- 

___ o,„'gų ant Manton avenue. Tas 
tautos turi būt paliuosuo- žmogus pradėjo Žalabausko 
tos, visoms turi būt duotas prašyti, kad šis padėtų su- 
priėjimas prie jūrių ir visos 
turi susidėt į Tautų Lygą, 
kuri spręs visus tarptauti
nius ginčus ir tuo budu ap
saugos pasaulį nuo karų at
eityje.

Wilsono vardas pagarsėjo 
visam pasaulyje. Jis pasi
darė lyg ir koks dievaitis, 
lyg ir naujas žmonijos iš
ganytojas. Net vokiečiai 
įžiūrėjo jame didžiausį 
draugą ir patikėję jo "14 
punktų,” nuvertė savo kai
zerį ir atidavė aliantams sa
vo ginklus.

Kas paskui atsitiko, visi 
iau žino. Nuginklavę Vo- 
kietiją, aliantai puolė ją 
nlėšti, ir plėšia iki šiai die
nai. Iš Tautų Lygos išėjo 
burbulas. Visi Wils4)no "14 
punktų" tapo išbraukti ir 
kada jis sugrįžo iš Taikos 
Konferencijos į WashingtO- 
ną, tai ir šios šalies Kongre
sas atmetė jo sugalvotą Tau- 
tų Lygą, , už kulią;jis, taip 
sunkiai Europoj kovojo.

Tai buvo Wilšonui toks 
smūgis, kad jis tuoj sukrito 
ir atsigulė lovon. Nuo to 
laiko jis kas dieną ris smu
ko ir smuko, ir galų gale už- 
gęso.

II

GREITAI KILO, DA GREI-Įsakyta, kad visos pavergtos
ČIA U SUSMUKO.

Buvo profesorium, guber
natorium, 8 metus prezi

dentavo, apskelbė Vo
kietijai karą ir pa

gimdė Tautų Lygą.
Pereitą nedėldienį po pie

tų Washingtone mirė buvu- 
sis prezidentas Woodrow 
Wilson. Paskutinėmis die
nomis jisai sunkiai sirgo ir 
jo mirties jau buvo tikėtasi. 
Paskutinėj valandoj jis pa
sišaukė savo daktarą prie 
lovos ir silpnu balsu tarė: 
"Pasenusi mašina jau su
griuvo. Jus padarėt man 
viską. Bet man geriau nu
mirti, negu gyventi bejiegiu 
palėgeliu. Pasakykit Wilso- 
nienei, kad ji ateitų pas ma
ne. Aš jau mirštu.” Ir pa
skutinis kvapas išėjo iš jo 
krutinės. Jis nejautė jokio 
skausmo, tik nustojo kvėpa
vęs, ir viskas.

Wilsono karjera yra ga
na įdomi. Jis nepaprastai 
kilo, bet kaip pradėjo smuk
ti, tai smuko da greičiau. Jis 
gimė Virginijos valstijoj 28 
gruodžio, 1856 metų.

1875 metais baigė kolegi
ją North Carolinoj.

1879 metais įgijo A. B. 
laipsni Princetono Universi
tete.

1881 metais baigė teisių 
mokslą Virginijos Universi
tete.

1882 metais Įgijo A. M. 
laipsnį Princetono Univer
sitete.

Nuo 1882 iki 1893 metų 
buvo advokatu Atlantoje, 
Georgijoj.

1885 metais apsivedė, o 
1886 metais gavo Hopkinso 
Universitete filosofijos dak
taro laipsnį. Paskui buvo is
torijos ir politinės ekonomi
jos profesorium Bryn Mavvr 
kolegijoj, o po tam buvo pa
kviestas į Princetono Uni
versitetą, kurio tapo prezi
dentu ir buvo juo iki 1910 
metų.

1911 metais buvo išrink
tas New Jersev valstijos gu
bernatorium, o sekančiais 
metais—Suvienytų Valstijų 
prezidentu.

Einant jam pirmąją pre
zidento tarnybą, Europoje 
kilo karas. Wilsonas buvo 
karui priešingas ir dėlto ta
po išrinktas prezidentu ant. 
rąjai tarnybai.

Bet kada pasirodė, jog 
Vokietija karą laimės ir ga
lės tapti stipri konkurentė 
Amerikos kapitalui, Wilso- 
nas permainė savo frontą ir, 
Kongresui pritariant, Vo
kietijai buvo apskelbta ka
ras. Wilsonas aiškino, jog 
Amerika kariaujanti už de
mokratiją, už pavergtų tau
tų paliuosavimą. Karas tu
rėjo pasibaigti be užgriebi
mų ir kontribucijų, tiktai 
kaizeris turėjęs būt nuvers
tas ir jo militarizmas sunai
kintas. Vokietijos žmonėms 
buvo gvarantuojama pilna 
laisvė. Tuo tikslu Wilsonas

Į Anglija pripažino 
Sovietų Rusiją.Dabartinis ateivybės įsta

tymas, kuris 
vienos tautos ateivių 3 nuo- eJ? jam per galvą ir jis tuoj 
šimčius to eiraiAions Voles imi e. kas ir delko ii šovė, 
jų buvo šioje šalyje 1910 me- J . - •------- -
tais, pasibaigs ateinančią 'eJa^ .Pabėgo, o pats kuni- 
vasarą 30 birželio. Taigi nure zado neatgavęs ir 
daromi jau sumanymai nau- t°dei negalėjo nieko pasa- 
jam įstatymui. Į atstovų lik vienas sakosi ma- 
butą Washingtone dabar kaip tai atsitiko. Kuni- 
yra įneštas sumanymas, ku- £as vyni ir jie-
ris siūlo da daugiau suvar- du piktai tarp savęs kalbė- 
žyti ateivybę, negu ligi šiol. įtaiga tasai vvmas iš- 
S 
vių gali būt įleista kas me
tai nedaugiau, kaip 2 nuo
šimčiai kiekvienos tautos, 
gyvenusios čia 1890 metais. 
Lietuviams tas tur būt vi
sai uždarytų kelią Ameri
kon, nes 1890 metais Lietu
vos valstybės da nebuvo ir 
visi lietuviai yra užsirašę 
Rusijos piliečiais. O kadan
gi tų metų cenzas lietuvių 
visai nepaduoda, tai nebūtų 
kuo nustatyti ir tų dviejų 
nuošimčių.

RYKOVAS UŽĖMĖ LENI
NO VIETĄ.

MUŠTYNĖS JAPONIJOS 
SEIME.

Japonijos Seime pereitą 
sąvaitę įvyko muštynės, del 
kurių paskui visas Seimas 
tapo paleistas. Triukšmas ki
lo, kada opozicijos nariai 
pastatė valdžiai paklausimą 
del pasikėsinimo sudaužyti* 
traukinį, kuriuo važiavo 
opozicijos atstovai į Seimą. 

Šn?^!<1!^LokUnigui prie tės Pėdžioje,Tiuomet kelia
tas opozicijos vadų grįžo iš 
savo konferencijos Osakoje 
į Seimo posėdžius Tokioj, 

prieš jų traukinį ~buvo su
versta krūva akmenų ir rąs
tų. Traukinys atsimušė ir 
garvežys susikūlė, tečiaus 

valstijoj, Wil-. atstovai išliko sveiki. Opo- 
5 nuomonė,

rasti jam gimines, ir išsi
traukęs pluoštą pinigų pa
siūlė Žalabauskui 10 dolerių 
atlyginimo. Lietuvis dešim
tinės nepriėmė ir patarė 
tam žmogui pinigų ant gat
vės niekam nerodyt. Jiems 
besikalbant, priėjo da tre
čias vyras. Jų kalba nukry
po apie teisingumą ir pini
gų apsaugojimą. Galų gale 
prieita prie to, kad Žaba- 
iauskas parėjęs namo atsi
nešė da $50 ir pridėjo juos 
prie tų, kuriuos nešiojosi su 
savim kišeniuje, padaryda
mas tuo budu iš viso $110.
• Tuomet tas žmogus, ku
ris išpradžių sakėsi jieškąs 
giminių ir rodė didelį 
pluoštą pinigų, staiga apsir
go. Antrasis nepažįstamas 
tuojaus pasisiūlė bėgti ir 
parnešti iš aptiekos vaistų, 
palikdamas pas žalabauską 
savo pinigus, kaipo užtikri
nimą, kad jis tikrai su vais
tais sųgrįšiąs. Bet kada jis 
parnešė vaistų,^ tai ligonis 
pasakė, jog tie vaistai nege
ri, ir pradėjo prašyti Žala- 
bausko, kad jis eitų parneš
ti geresnių ir kad eidamas 
paliktų savo pinigus, kaipo 
užtikrinimą, kad jis taip 
pat sugrįš.

Žalabauskas paliko nepa
žįstamiems $110 ir nubėgo 
aptiekon parnešti vaistų 
nuo galvos skaudėjimo. Bet 
kada jis su vaistais sugrįžo, 
tai ''ligonio” jau nebuvo, ir 
to antrojo apgaviko taip 
pat nebuvo. Dabar pačiam 
Žalabauskui pradėjo galvą 
skaudėti, nes neteko $110*. 
Jis pranešė apie savo nelai
mę policijai, bet pinigai jau 
negriš. Stebėtis reikia, ko
kių kvailių žmonių da esa
ma pas lietuvius.—(Paimta 
iš ”Providence Journal,” 
Feb. 1.)

I

gas mirė žado neatgavęs ir

I
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VĖL ŽEMĖS DREBĖ
JIMAS. ;■ •

Pereitą sąvaitę Washing- 
tone seismografai vėl rodė 
žemės drebėjimą, kuris tę
sėsi 40 minutų, Drebėjimas 
buvo apie 2,600 mylių į pie
tus nuo IVashingtono.

KLIUKSAI AREŠTAVO 

128 ŽMONES DUNOJUJ.
Illinojaus 1 

liamsono parietė, pereitos zicijoj susidarė i 
pėtnyčios naktį blaivybės kad šitą atliko valdžia, no- 
agentas ir Ku Klux Klano Įrėdama pražudyti opozici- 
bemas Young vėl buvo įtai-ijos atstovus. Taigi Seime 
sęs ’reidą." Išėjęs su ke-'h’--------J—--
Iiais šimtais ginkluotų klausimas ir pareikalauta, 
kliuksų, jisai iškrėtė kelias- kad ministerių pirmininkas 
dešimts privatinių namų ir Kijura duotų paaiškinimą.

128 žmones, ku-Kijura ieciaus atsisakė atsi
stoti.

Seime tuojau kilo triukš-

buvo padarytas valdžiai pa
klausimas ir pareikalauta,

Mirusį savo vadą bolševikai 
nori padaryti šventuoju.
Anglijos darbiečių valdžia 

1 vasario pripažino de jure 
Sovietų Rusiją. Diplomati
niai santikiai tarp Rusijos 
ir Anglijos buvo pertraukti 
išviso 6 metus. Anglų spau
da ir kai kurie politikai yra 
linkę savo valdžią kritikuo
ti, kad ji pripažino Rusiją 
be jokių sąlygų, palikdama 
visas sutartis, skolas ir ki
tus klausimus išrišimui vė
liaus. Tečiaus McDonald ti
kisi, kad parlamentas jam 
pritars, nes liberalai irgi 
stojo už Rusijos pripažini
mą.

Dabar iš visų didžiųjų val
stybių tiktai Suvienytos 
Valstijos ir Francija nėra 
pripažinusios Rusijos val
džios. Italija rengiasi pri
pažinti ją greitu laiku.

KLIUKSAI SUĖMĖ 60 
ŽMONIŲ.

Šiomis dienomis prohibi- 
cijos agentas Young vėl už
puolė su savo kliuksais Wil- 
liamsono pavieto gyvento
jus Illinojaus valstijoj. Apie 
500 razbaininkų iš Ku Klux 
Klano abazo pasidalijo bū
riais ir pasipylė po visą Ma- 
riono ir Herrino apielinkę, 
krėsdami mainerių stubas 
ir jieškodami degtinės. Ši
tos kratos tęsėsi 10 valan
dų ir buvo suimta 60 žmo
nių.

ŠOKO PER LANGĄ IR 
NUSILAUŽĖ KOJĄ

St. Paul mieste užsidegė 
medinis namas aną dien. 
Gelbėdami savo gyvastį, 
žmonės pradėjo šokti per 
langus laukan. Viena 55 
metų našlė, Mrs. Atherton 
vardu, nušoko nuo trečių lu
bų ir nusilaužė abidvi kojas. 
Be jos da trįs žmonės susi
žeidė.

BANDITAS PERŠOVĖ 
POLICMANĄ.

Woonsocket, R. I.—Aną 
dieną policmanas Garrahan 
sugavo čia plėšiką, kuris bu
vo isialužęs į saliuną. Kada 
policmanas jį prisivedė prie 
bakso, banditas išsitraukė 
revolverį ir pradėjo šaudyt. 
Vienas šūvis pataikė polic- 
manui į pilvą, vienas krūti
nėn. Mirtinai sužeistas, 
policmanas sugriuvo, o ban
ditas pabėgo. Tečiaus poli
cija tuojaus užstatė savo 
tinklus ir į valandą laiko 
piktadaris buvo sugautas. 
Jis pasisakė esąs Peter 
Plouffe, 50 metų amžiaus,

parašė ”14 punktų,” kuriuos-ir papildęs jau 3 plėšimus 
ir kiti aliantai patvirtino J Jis tapo uždarytas kalėii- 
Tuose "punktuose" buvo pa- nian po kaucijos.

PARDAVĖ 75 FARMAS 
Už TAKSAS.

Arkansas valstijoj, Con- 
way paviete, pereitą sąvai
tę valdžia pardavė iš varžy
tinių 75 farmas, iš viso 20 
000 akrų dirbamos žemės, 
kurių savininkai neužmokė
jo taksų už kelių pataisymą. 
Visas farmas nupirko už 
. .......... atvažiavęs iš St. 

piniguočius Arm-
$14,000 
Louiso 
strong.

IAVAV. SUSIRĖMĖ SU 
KU KLUX KLANU.

Greenville, Me.—Šis mies
telis guli prie Moosehead 
Ežero ir apgyventas dau
giausia girių darbininkų. 
Kelios sąvaitės atgal atvyko 
čionai keli I.W.W. organiza
toriai ir pradėjo tuos darbi
ninkus organizuoti. Tas ne
patiko patriotams iš Ku 
Klux Klano, ir jie įsakė ai- 
doblistams tuojaus apleisti 
miestelį, šitie nepaklausė ir 
organizuoja girių darbinin
kų streiką. Kliuksai žada 
imtis prievartos, todėl visas 
miestelis dabar yra nusigan
dęs, kad nekiltų, riaušėm.

SUGAVO 5 BANDITUS.
Pereita sąvaitę Philadel- 

phijoj policija sugavo 5 ban
ditus. kurie norėjo pabėgti 
su pavogtu automobilium. 
Policijos automobilius vijo
si banditus per miestą sep
tynis blokus.

NUŠOVĖ PAČIĄ IR 3 
KITUS ŽMONES.

North Dakotoj, netoli 
Edinburgo, farmerys Lar- 
son nušovė savo pačią, jos 
dvi sesers ir brolį, paskui 
pasiėmęs savo keturių metų 
mergaitę, raitas pabėgo. 
Del tos mergaitės ir visas 
ginčas šeimynoje kilo. Vė
liaus Larsonas buvo suim
tas pas savo tėvą ant far- 
mos.

DU ŽMONĖS ŽUVO 
GAISRE.

Danielson, Conn.—Prie 
Alexandro ežero pereitą są
vaitę sudegė grįtelė, ir de
gėsiuose paskui atrasta su- 
anglėję du lavonai. Spėja
ma. kad vienas jų yra grį- 
telės savininko.

KANDOS DUCHOBORAI 
GRĮŽTA RUSIJON.

Iš Kanados pranešama, 
kad 3.000 rusų duchoborų 
tenai parduoda savo žemę ir 
kitokius turtus ir ruošiasi 
grįžti Rusijon, iš kur jie 
yra atvykę. Jie turį jau pa
sisamdė ir laivą, kuriuo iš
plauksią iš Montrealo i Ode
są. Duchoborų kolonijoj 
Kanadoje esą iš viso apie 
9,000 žmonių, bet apie 6,000 
jų dar pasilieka ir išvažiuo
sią tik už kokių metų. Jie 
buvo ištremti iš Rusijos 
1888 metais. Dabar jie par
davę savo žemę Kanadoje, 
parsiveš Rusijon apie $7,-

.OOG.UUv.

areštavo
riuos suvežė į Bentono 
miestelį prieš federalį teisė-, . __ ______
ią. Sakoma, kad laike šitų mas, per kurį atsistojo susi- 
kratų kliuksai sunaikinę še- siekimo ministeris Komatsu 
sis degtinės bravorus, kon- ir norėjo duoti atsakymą į 
fiskavę 27 bačkutes vyno, paklausimą. Bet prie" plat- 
54 galionus degtinės ir 1300 formos pribėgo tūlas agita- 
galionų alaus. torius, visai ne Seimo narys,torius, visai ne Seimo narys, 

ir nustūmė susisiekimo mi- 
NUŠOKO NUO TILTO IR nisterį žemėn. Prasidėjo 

GYVAS. i riaušės. Po Seimo salę pra-
Tulas Petras Rubinskis lakstyti vandens bon- 

iš Brooklyno nušoko 135 pė- kos, stiklai ir priešininkai 
das nuo Queensboro tilto į ėmė vieni. kitus kumsčio- 
upę ir tapo ištrauktas gy- m*s yaišinti.
vas. Tas tiltas buvo pasta- I Seimo pirmininkas posėdį 
tylas 14 metų atgal ir jau u?dąrė, o paskui Seimas ir 
daug žmonių nuo jo nušo- visai tapo paleistas del tų 
ko. bet tik vienas Rubinskis muštynių. Bet opozicijos 
išliko gyvas. Jas nenuramino, o da dau-

‘_________ Įgiau suerzino. Tuojaus To-
AMERIKA SIUNČIA ANG- kijos mieste buvo sušaukti 

LIS J NAUJĄ ŠKOTIJĄ
Naujoj Škotijoj (Kana

doj) dabar streikuoja ang
liakasiai ir kraštui pritruko 
iau kuro, todėl pradėta ga
benti anglį iš Amerikos. 
Pereitą sąvaitę vienas gar
laivis išplaukė su anglimis 
iš Baltimorės į NoVą Sco- 
tią.

RYKOVAS LENINO 
VIETOJE.

.Iš Maskvos pranešama, 
kad pereitiį'sąvaitę susirin
kęs Kremliuje centralis So
vietų pildomasai komitetas 
vienbalsiai aprinko Rvkovą 
Rusijos premjeru, vieton 
mirusio Lenino.

LENINAS BUS BOLŠEVI
KŲ ŠVENTUOJU.

Associated Press žinių 
agentūra praneša, ka<N* 
Maskvoje prasidėjo agitaci- 
ia, kad mirusį bolševikų tė
vą Leniną apskelbti šventuo- 
’u ir įsteigti lenininkų tiky
bą. Esą jau parašyti ir skel
biami "Septyni Lenino Pri
sakymai,” kurie turėtų būti 

{kaip ir ”Dešimts Dievo Pri
sakymų.”

išeši masiniai mitingai, kur 
kalbėtojai aštriai kritikavo 
dabartini ministerių kabi
netą.

I

BAISIOS PŪGOS VA
KARUOSE.

Apie Chicagą ir toliaus i 
vakarus šios sąvaitės pra
džioje siautė baisios audros 
su sniegu ir lietum. Kilusi 
North Dakotoje if eidama 
linkui Didžiųjų Ežerų, aud
ra nuskynė ant savo kelio 
visas telefono ir telegrafo 
vielas. Susisiekimas tarp 
miestų likos pertrauktas ir 
šio panedėlio vakarą su Chi- 
?aga jau negalima buvo su
sižinoti. Užmušta keliatas 
žmonių ir sunaikinta daug 
turto.

ANT JŪRIŲ UŽSIDEGĖ 
LAIVAS.

Olandų garlaivis "Bur- 
gerdijk” išsiuntė bevieliu 
‘■elegrafu žinią, kad apie 
600 myliu nuo Airijos pa
kraščio ant jo kilo gaisras 
ir kad jam reikalinga pa
galba.

STREIKAS RUHRO 
KRAŠTE.

Ruhro krašte dabar labai 
neramu. Streikuoja anglia
kasiai, audėjai ir kitų pra
monių darbininkai, reika
laudami daugiau algos.

ATĖMĖ 179 DAKTARAMS 
LAISNIUS.

Pereitą sąvaitę Connecti- 
cut valstijoj buvo atimta 
129 daktarams Iaisniai. Pir
ma buvo atimta 50 laisnių, 
kas iš viso padaro 179. Lais- 
niai atimama daugiausia 
tiems, kurie yra baigę neti
kusias mokyklas kitose vals
tijose ir neturi pakankamai 
nusimanymo apie žmonių 
gydymą.

DARBIEčIAI NORI NU
MUŠTI LAIVYNO LĖŠAS.

Anglijos finansų ministe- 
ris, darbietis Snowden, pa
taria laivynui sumažinti sa
vo išlaidas ateinantiems me
tams ant $25,000,000. Pat
riotai pradeda iau niurnė 
ti, kad darbininkų valdžia 
norinti susilpninti valstyMs 
apsaugą.

DŽIAUGIASI Iš DARBI
NINKŲ VALDŽIOS.

Anglija, kuri taip bijojo 
socialistinės darbininkų val
džios, dabar negali atsi
džiaugti, kad socialistai at
istojo prie valstybės vairo. 
Net buržuazijos spauda pri- 
>ažįsta, kad McDonald yra 
-markus ir energingas vy- 
•as. Užsienio reikalų minis
terijoj jisai jau įvedęs valdi
ninkams unijos valandas ir 
ie turi pradėti ir baigti dar

bą lygiai su fabrikų darbi- 
įinkais. Tą patį jis žadąs 
padaryti ir kitose ministeri- 
:ose. Didelės algos valdinin
kams bus numuštos, o pa
keltos tiems, kurie mažiau 
■jaudavo, žinoma buržuazi- 
os politikierka Lady Astor 
asakė anądien savo sėb- 
ams: "Jus naujos socialis- 
ų valdžios nebijokite. Jie 
■ra puikus vyrai.”

FINAI GAVO 62 METU 
SKOLAI UŽMOKĖTI.

F inlandija yra skolinga 
ri vieny to m Valstijom $9,- 
'00.000 už karo medžiaga ir 
atokias reikmenis. Dabar 
•inlandijos atstovai X\ash- 
ngtone padarė sutartį, pa

sižadėdami tą sk<,i0 išmokė
ti dalimis C2 iaotu.



ši MTAMEč i AI žMON ĖS
LIETUVOJE.

Lietuvos
"Trimitas” paskyrė konkur
są surasti 
Lietuvoje.

šauliu organas

Anglijos Darbininką Šamo kostumeris, nes ji iš
perka iš Su v. Valstijų Į me
tus laiko net už $300,660,000 

vertės Įvairių prekių.
Meksika stovi pirmutinėj 

ir,eilėj iškasime sidabro, ant- 
■ ioj

li KOMUNISTUS VADINA 
’ "RUPŪŽĖM.”

Vienas "Keleivio" skaity

tojas prisiuntė mums laišku, 
gautą iš Lietuvos nuo gimi
nių. Tenai skaitome:

"Sveiki gyvi! Laikraščius 
ir gromata gavom. Aviu už 
viską, o labiausia už laikraš
čius. Kaip aš Įdomauju po
litika, tai man Amerikos 
laikraščiai buvo didelė do
vana. Tamsta žadėjot ma’i 
tankiau 
jei tas 
tamstai 
prašom siuntinėti, aš bu
siu labai dėkingas. Tik pra
šom siųsti 'Keleivį.’ Man la
bai patinka 'Keleivis’ skai
tyti, nes yra geras socialde
mokratų pakraipos laikraš
tis. Ale aš niekad nemaniau, 
kad tiek daug tų rupuzių 
komunistų galėtų priristi 
Amerikoj.

"Tų rupūžių priviso vi
sam pasaulyje, ir jų tikslas 
visur vienodas: ardyti dar
bininkų vienybę. Suardė, 
sunaikino tokią turtingą 
Rusiją, milionus žmonių iš
šaudė ir išmarino badu, 
dabar ir Amerikoj norėtų 
tą pati padaryti. Aš neži
nau. gal yra žmonių, kurie 
Įų valdžios nematę, gali 
juos girti; bet kaip mes 
esam po komunistų valdžiau 
išgyvenę su viršum metus. ’■ 
tai dabar šiurpuliai eina, t 

vien tik komunistų vardą - 
prisiminus. į i

"Yra komunistu ir Lietu- 1 
voj’e, bet žmonės čia nuo jų, t 
šalinasi, nes daug žmonių ' 
yra parvažiavusių iš Rusi- r 
jos ir komunistų 'rojų' ge
rai pažįsta. <

"Pas mus dabar yra iš- • 
rinktas naujas Seimas. Kle- 
rikalai paėmė viršų. Iš 78 č 
iatšbovu, klerikalų yrii 40. ; 
valstiečių-liaudininkų 16, 7 
socialdemokratų 8, tautinių ; 
mažumu 14 atstovu, o komu- r 
nistų—00.” ik

Šitą laišką mums prisitm- - 

:‘ė dr?. J. Noreika iš Phila- 
delphijos. ? ^05 k

Biznis.
Lietuvos Socialdemokratų 

Partijos Konferencija.
< darbininkai i 
riai uždirbo 50,- 

Įolerių 1922 metuo-
> sakant, Britani- 
totoių kooperaci-

■ tiek gryno pelno 
r tuose. Jeigu darbi

au pirkę gyveni
nėms iš privačių 

krautuvių, šitie 

ą L kę vertelgoms. 
M uždirbo tiek ko-

7 kurie susideda 
inkų, pelnai teko 

kams.
—graži suma!
> apie 

paskelbė Visos 
' K-•operacinė Ko-

\ mokratų frakcijos darbuotę 
referuoja K. Bielinis. Pri
imtoje rezoliucijoje konfe
rencija reiškia C. Komitetui 
ir socialdemokratų frakci
jai pasitenkinimo ir duoda 
nurodymų, kuriais šitos 
partijos Įstaigos privalo va
duotis tolimesniame savo 
darbe.

Konferencija ra t i fi kuoja 
(patvirtina) Įstojin.ą musų 
partijos Į Darbininkų Socia
listinį Internacionalą ir pri
ima atatinkamą drg. Mar
kausko pasiūlytąją rezoliu
ciją.

Ilgesnių ginčų sukelia 
profesinių sąjungų ir parti
jos statuto klausimai. Tuo
du klausimu praneša drg. 
Plečkaitis. Partijos finan
sų, savivaldybių, koperaci- 
jos, literatūros ir kitais 
klausimais priimamos ata
tinkamos rezoliucijos.

Gruodžio 29 d’ konferen
cija prasideda 9 vai. ryte ir 
tęsėsi be pertraukos iki 6 
vai. po pietų. Skubinama 
užbaigti visi opesnieji klau
simai, nes reikia skirstytis 
nūdieniam, sunkiam darbui.

Renkama Partijos C. K- 
tas. Absoliučia balsų didžiu
mą išrenkama i vyriausią
ją partijos vykdomąją Įstai
gą šie draugai: St. Kairys, 
Paplauskas, Galinis, Mar
kauskas, Plečkaitis, Bieli
nis, Daukšys, Markelis ir I.. 
Purėnienė.

Kandidatais paliekama V. 
Požėla, Venslauskis, Bagdo
nas ir Bielskis. Konferenci
ja skirstosi kilnaus ūpo pa
gauta ir pasitikėdama savo 
jiegoms tiems dirvonams, 
kurie yra tekę musu parti
jai nudirbti.

Tai tiek apie partijos kon
ferenciją. Tuo metu, kada 
pas mus plačiai vystosi pro
letarinės partijos dalbas, 
Amerikos darbininkuose vis 
dar vyrauja susmukimas, 
laikas jums, draugai, susi
rūpinti Lietuvos darbininkų 
padėtimi ir ateiti jiems pa
galbon, užuot skaldžius sa
vo eiles, užuot rėmus tuos 
reikalus, kurie nieko neduo
da darbininkams, kaipo vi
suomeninei klasei, siekian
čiai savųjų kilnių tikslų.

K. Bielinis.

Gruodžio 28-29 dieną per
eitu metų Įvyko trečioji eili
nė Lietuvos Socialdemokra
tų Partijos Konferencija.

Nežiūrint sunkių sąlygų, 
stokos pinigų, konferencija 
visais žvilgsniais pavyko. 
Atstovų sprendžiamaisiais 
balsais dalyvavo 58 iš Įvai
rių Lietuvos kampų; reiškia 
jie atstovavo apie 1260 or
ganizuotų narių. Re to kon-

kad So. Bostono sandariečių 
kuopa susideda iš saliuni- 
ninkų. .Musų bendradarbis 
Rubsiuvvs, kuris pakėlė 
klausimą "Ku-riuo keliu ei
ti?” nekalbėjo apie kokią 
nors sandariečių kuopą, bet 
apie tautininkų judėjimą 
apskritai, štai jo pareiški
mas žodis žodin:

"Kelintas metų atgal, kuo
met lietuviai darbininkai Ame
rikoje turėjo stiprią politinę 
organizaciją— I .iet u v i u -Soc ie- 
listu Sąjungą—apie dė j imasi 
su sanuarieciais negalėjo būti 

' kainos. Tautininkų .judėjimas 
tada buvo visai ištižęs ir jų 
’bepartyviška partija.’ kaip 
Sirvydas ją vadino, ouvo gy- 

. vas nabašninkas. Prie jos pri
gulėjo beveik vieni saliunin- 
kai. kurių obalsis būdavo: 'Sa
vas pas savajį.’ Tai reikšdavo, 
kad lietuviai turi eiti i lietu
viškus saliunus girtuokliauti 

ir tuo budu ‘kelti savo tautą.’ 
Jie savo saliunų kitaip beveik 
ir nevadindavo, kaip 'tautiška 
užeiga’.”

Rodos, kiekvienam gali 
būt aišku, kad čia kalbama 
apie tuos laikus, kuomet 
Amerikoj da nebuvo prohi- 
bicijos. Gi "Sandaros” re
daktorius sako, kad čia "ap
šmeižta" dabartinė sanda- 
riečiu kuopa So. Bostone.

Taigi jisai kraipo faktus i 
ir klaidina savo skaitytojus. 
Pagalios jis ir pats save be 
reikalo vargina, jieškoda- 
mas sandariečių kuopoj sa- 
liuninkų. Išrodo, kad tas 
žmogus da nežino, jog sa- 
liunai Ajnerikoje buvo už
daryti jau keli metai atgal

I ku:

seniausi žmogų 
Ir štai kiek atsi

liepė šimtamečių:

7 asmens po
2
4
4
5 
1 
2 
o

4 
o

4 
9

1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
Pats 

kuris turi 145 metus, 
naši Adomas Viršilas.

Klausimas, kodėl Lietuvoj 
žmonės susilaukia tokio di
delio amžiaus? Amerika 
yra šalis kultūringa. Žmo
nės čia gerai valgo, trumpai 
dirba, gyvena labai sanita
riškose sąlygose, o ir tai di
delė retenybė, jei kuris far- 
merys čia sulaukia 100 me
tų. Tuo tarpu Lietuvoje 
žmonės daug sunkiau dirba, 
daug prasčiau valgo (kar
tais ir nedavalgę), daug ma
žiau nusimano apie sveika
tos užlaikymą, ir vis dėlto 
gyvena po 145 metų !

Kodėl taip yra?
Taip yra todėl, kad Lietu

vos gyvenimas eina labai lė
tai. Jis tenai visas vienodas, 
be jokių Įspūdžių, be jokių 
dvasios su judinimų. Tenai 
žmogus per 10 metų tiek ne
pergyvena, kiek Amerikoje 
gali -pergyventi Į vieną die
ną. Lėčiau gyvendami, Lie
tuvos žmonės gyvena ilgiau; 
Amerikoje gyvenimas eina 
dideliais šuoliais, ir todėl 
žmonės čia greičiau atgyve
na savo amžių.
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50,000,000

siuos pelnus

Anglijoj, kuomet 

sopoj pramonė ir 
yra nusmukusi, 

kooĮ>eracinių drau

gi ir biznis 1922 
reikia skaityti 

; sėkmingais, ypač į 

‘ t

I

Į).

siusime jų biznį su 
's, atlaikytais kitų 

■ i.
. pabaigoj Didžioji- 

turėjo 1,321 ko- 
draugiją. 1921 m.
1.--52 draugijas.

22 metais buvo 31 
nažiau, kaip pir-

iškasime vario, trečioj 
—švino, ketvirtoj —aukso. 
Antroj pagaminime alie
jaus.

Visti bėda Meksikai, kad 
gyventojams stoka visuoti
no apsišvietimo. Ir jeigu lai
kui bėgant jos žmonės apsi- 
švies. tai Meksika bus pui
kiausia šalis visame pasau
lyje.

Aps5 ’ietos klausime reikė- ierencijoje visą laiką lankė

tų tą pati pasakyti ir apie 
lietuvius, nes lietuviai dar 
žemiau stovi ir už meksiko- 
nus. Lietuvos šalis daug 
biednesnė negu Meksika, 
tai lietuviams mokslas ir ap-

-**zYDAS UŽIMS LIETUVIO 
VIETĄ.

Kauniškėj "Lietuvoj” Nr. 

6 randame šitokį praneši
mą:

”Buvusis Londone sekretorius 
p. Rabinavičius yra paskirtas 
Lietuvos Atstovybės Ameriko
je sekretorium ir šiomis dieno
mis išvyksta paskirtoj on vie
ton.”

Ligi šiol Lietuvos Atsto
vybės sekretorium Wash- 
ingtone buvo p. Vinikas, lie
tuvis, o paskirtasai jo vie
ton p. Rabinavičius yra žy
das. Kurgi pasidėjo patrio
tizmas?

"LAISVĖ” APSKUSTA 
ANT 8100.000.

Musų korespondentas iš 
Lawell, Mass. praneša, kad 
tenai kalbėjęs komunistų 
Bovinas ir pasakęs, jog kun. 
Petkus apskundęs "Laisvę” 
ant 8100,000. Ligi šiol tas 
buvę komunistų slepiama.

Atidengęs šitą "sekretą,” 
Bovinas raginęs komunis
tus pirktis "Laisvės” šėrų, 
nes jai reiksią daug pinigų 
bylai vesti.

Už ką kun. Petkus komu
nistų organą traukia teis
man, Bovinas nepasakė, 
bet galima dasiprotėti, kad 
i

n

is skundžia ją dėl šmeižtu.

"SANDARA” KRAIPO 
FAKTUS.

"Sandara" 5-tam savo nu
meryje skundžiasi, buk "Ke
leivis" pradėjęs prieš ją 
krucijatą ir neteisingai "ap
šmeižęs" ją. Girdi:

"Pakėlęs klausimą, prie ko 
dėtis: prie Sandaros, ar prie 
socialistų? 'Keleivis’ ne j ieško 
bešališkai faktų, tik tuo ima 
melagingai šmeižti Sandarą. 
Pirmiausia nori pasakyti, kad 
tai, esą, beveik vieni buvusie
ji saliunininkai ir paskui da 
daduria — ir kiti biznierai. 
Kokį melą tuomi 'Keleivis’ pa
sako, galite spręsti iš to, kad 
pav., So. Bostono Sandaros 
kuopoje yra suvirs 200 narių 
vyrų ir arti 100 moterų kuo
poje—ir nėra netik 'beveik vi
si’ saliunininkai, bet yra dide
lis klausimas, ar ten yra nors 
vienas saliunininksa.”

Bet "Keleivyje” juk nie
kad ir nebuvo pasakyta,

KOMUN1STAI SKUN
DŽIA "SANDARĄ”?

Mums teko girdėti, kad 
So. Bostono tautininkų or
ganas "Sandara" yra trau
kiamas vietos komunistų 
teisman dėl išvėdinimo jų 
"vištavagiais.”

Teismas yra blogas daly
kas, tečiaus reikia pasaky
ti, kad savo šmeižtais "San
dara” eina perdaug toli. Ji 
jau nesyki yra kriminaliai 
apšmeižus socialistus, ir jos 
štabas senai jau galėjo atsi
tūpti dėl to už grotų; socia
listai netraukė jos teisman 
tik dėlto, kad jie nėra tekio 
kerštingi, kaip kiti.

’DARBINTNKO” REDAK
TORIUS REZIGNAVĘS.
Mums teko girdėti, kad 

šiomis dienomis rezignavęs 
'musų kaimyno "Darbinin
ko” atsakomasai redakto
rius Pakštas. Rezignacijos 
priežastis esanti ta, kad biz
nis einąs labai prastai ir al
goms nesą pinigų.

JTVIENYBĖ" TRAUKIA
MA TEISMAN.

Mirusiojo "Vienybės Lie
tuvninkų” leidėjo J. Paukš
čio giminės pradeda jieškoti 
jo likusiojo turto. Adv. F. 
J. Bagočius Bostone šiomis 
dienomis gavo iš» Lietuvos 
Įgaliojimą užvesti prieš 
Brooklyno "Vienybę" oylą 
ir išjieskoti iš dabartinių 
jos leidėjų apie $10,000.

Vinco Kudirkos Mirties 25 
Metu Sukaktuvėms

paminėti "Varpe” Bend
rovė leidžia specialini "Var
po” numeri, kuri sureda- 
guot yra pakviesta žemiau 
pasirašiusiam. Bus deda
mos visos pastangos, kad ta
sai leidinys kiek galint pla
čiau ir išmaniau nušviestų 
Vincą Kudirką ne tik kaip 
varpininką — visuomenės 
darbininką, bet ir kaip žmo
gų. Vienok nesant jokios 
galimybės šiandien vien pri
vatiniais keliais susižinoti 
su visais asmenimis, su ku
riais Vincas Kudirka turėjo 
santykių, drįstu kreiptis 
viešai prašydamas visų as
menų, kurie Vincą Kudirką 
pažino ir su juo santykių 
turėjo, pranešti Vinco Ku
dirkos "Varpo" nr. Redak
cijai savo atsiminimų ar ki
ta. Ypač trūksta žinių iš 
Vinco Kudirkos gyvenimo 
Seinų seminarijoj—ir čia 
daug galėtų padėti Vinco 
Kudirkos buvusieji semina
rijos draugai. Taip pat dar 
labai maža tėra žinoma iš i 
gausingos Vinco Kudirkos 
korespondenci j os.

Patsai Vinco Kudirkos 
atminimui pašvęstas "Var
po” numeris išeis kaip vien
kartinis leidinys didelės 
knygos formato, apie de
šimts spaudos lankų. Visi 
kuo nors prisidėjusieji prie 
šio leidimo gaus dovanai. 
Svarbesnieji ir didesnieji 
raštai galės būti apmokami 
atskirai susitarus.

Atsiminimus, laiškus ir 
šiaip medžiagą Vinco Ku
dirkos "Varpo” numeriui 
pageidaujama gauti 
greičiau,—bet nevėliau 
rugpiučio 1 dienos.

Siųsti prašoma šiuo ant
rašu; Vinco Kudirkos "Var
po" Red., Laisvės Al 60 
Kaunas. Albinas Rimka.

kuo 
š.m.

si apstus skaičius svečių— 
darbas ėjo.prie šimt^ su vir
šum dalyvių. JVlinėjau. kad 
didelės reikšmės turėjo pi
nigu stoka. Dabar Lietuva 

----------------------------- _______ bendrai pergyvena sunkų 
svietą yra dar labiau veika- pinigų krizi. Krizis tiek yra 

-------- —-—-—(------gilus, kad ir buržuazija de
juoja, kur b įkalbėt apie dar
bininkus, ypač dvarų ir ūki
ninkų, kurie ima menkutes 

—---------- algas. Pavyzdžiui, dvaruo
se ordinarniakas pinigais, 
gauna 2-5 litus mėnesiui, tai 
kur socialdemokratų orga
nizacijos, turėdamos tokių 
narių, gali siųsti atstovas 
Kaunan, kur tektų išleisti 

><ti ruu dešimtis litų. Šįmet
H«v«„cxxv sniegas pabijos C. K. iš anksto pra-; 

krito raudonos spalvos. Iš- n.e?'e’ yi^ai negalės selp- 
ra>- 11 atvykusių atstovi, nes ir 

sp^- Partijos padėtis, esant te
ikiam pinigų kriziui, yra la
bai sunki.

*«vx«..x Vis-tik 

Kame- 
paminėta, 

Pirenėjuose

lingi, negu meksikonams.

Antanas Dyčius.

įvairios žinios
j

Raudonas sniegas.
Pranešimu iš Halmstad 

(Švedijoj) sausio 2 d. mies
tely buvo keistas apsireiški
mas. Tą dieną nuo pat ryto 

i snigo ir pavakare i 

i I ‘ 
i tyrus sniego kristalus, ras- 

. • r- -• - ,„:ta milionai raudonos
' .į Is3ų S vos kirminėlių.
.. nn o uždaryti; Londono mokslo 

t sn.iamalgamavo,' „abriežiama, kad 
iviemio su kitomis meteorologiniame 

draugija- tz’o darbe yra 

kad Alpėse ir 
irgi kritęs raudonasis snie

o

>u

sferose 
plačiam

Ji m.
./k > neteko 29.395 na- 
Atėmę šią skaitlinę iš

•j.-eracininkų skai- 
'-.-'19.162 asmenų,

: ' rr.e. kad jos prara- 
■aži.;u. kaip vieną nuo- 

i avo narių kalbamais
"'i*’ ku^Yja,. kad nįnka.i skaito augalu dalelė- 

eratyvai Didžiojoj Bn- mjs '
mažiau nukentėjo

• kaukių darbinin- 
lygų, i 
kelinti metai, kaip 

<ų unijos.
i imant,

kooperatinės

nežiūrint šitos 
padėties atvyksta 

58 atstovai ir išgyvena sa
vomis lėšomis 2-3 dienas 
Kaune ir apsimoka kelio-

gas. Tyrinėtojas Ross taip Ves, < taJ ner.a
pat buvo radeS'Baffino ilan- ^enR 

koj raudonojo sniego. Iš- a? —
skyrus ji per mikroskopą, 
buvo pastebėta, kad sniege 
buvę mažytėlių raudonų

i. kuriuos moksli-

mo Lieyivos darbininkų, su- 

" j socialdemokratų 
partijoje. Į 20 partijos or
ganizacijų. negalėdamos per 
savo atstovus dalyvauti par
tijos kūrybos darbe, prisiun
čia užpildytus anketos la
pus, kuriosna reiškia savo 
pageidavimus suvažiavimui. 
Tokių organizacijų tarpe 
turime Palangos draugus. 
Neturtingi žvejai ir vietos 
darbininkai prie geriausių 
norų negalėjo atsiųsti savo 
atstovo.

Bendrai suėmus du treč
dalius partijos vietų orga
nizacijų rimtai prisidėjo 

; prie suvažiavimo darbų.. 
; Tai didelės reikšmės Įvykis, 
■liudyjąs, kad Lietuvos So
cialdemokratų partija suly
ginus su praeitais 1922 mė

liais, yra trigubai išaugusi 
J ir bent kelis kartus yra vi
dujiniai sustiprėjusi.

i Šįmet partijos C. K. turė- 
; damas domėj ubagiškas 
Kauno sąlygas ir nepamirš- 

turi pristatyti policijos liu- damas, kad ir piniginė mu- 
dymus, kas jie per asmenis su organizacijų padėtis yra 
.yra, gimimo metrikus ir gv- sunki, sąmoningai nekvietė 
oytojo liudymą, kad jie kitų partijos suvažiaviman drau- 
negali užkrėsti. (Mat Fran- gų iš užsienio, 
euzijoje panašus reiškiniai

kamuojančių žalio-ic kasPino draugija. t
!

Daugiau metų atgal, vie
nas franeuzas laikraštyje, 

imant, vidutinis juokų skyriuje, parašė, kad 

u is išpuola Britani- gera butų, jei visi tie vyrai 
eracininkui pakilo ir merginos, kurie nesuran- 

7 i i 16.45 svarų da sau tinkamo asmens, su 
x urnos pinigų, kuriuo norėtų i porą sueiti, 
Molingos kitos parodytų koki nors ženklą, 

kooperaci- kad jie moterystės nesibai-
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A bei r 
seras, k 
jos koc
- f 1 • ‘Hl'U lt), 

.-terling
irias 

organiz 
nėm> -ii augi oms, tapo su- do, jei tik tinkamą asmenį 
niažirm s 2 milionais dole- sau surastų. Ši juokdario 
i ii;. Reiškia kooperatyvai sumanymą kai kurie fran- 
ua.Mgė iškokktuoti iš sko- euzų laikraščiai rimtai ėmė 
iininku 2 miiionu dolerių. į svarstyti. Netrukus susi- 

’■ uote ų kooperaty-.tvėrė "žaliojo kaspino drau- 
l-’2? metuose padarė gija." Jos tikslas buvo reng- 

;u : < šl.soo.ooO.OOrt. įti savo nariams šokius, eks
kursijas, susirinkimus ir t.t. 
Naujai istojantieji nariai

i.
11
yra 
acijos

vai
apyvm-: $1.800,000,000.

("Darbas.")

I 
i m o, 
pija, 
ikiet 
I Šveiearii 
i ir Kuba’
• turi net 1 
| jų. o Mei

Tautin 
į versiteta 
įsoje Amerikoje; Jis buvo pa- 
. statytas liepiant karaliui 
Cnarles V. 1551 m., o moks
lui atidai 
Tai yra

Kaip i.
atspausdinta Bostone 1637 
metuose, aj Meksika turė
jo net septvnes spaustuves,

Meksika tėra vienatinė js- 
panišiiai-amerikoniška v ša

lis, kurios pasienio linija 
traukiasi pagal Suvienytas 
Valstijas per 2,000 mylių ii-

r

1 
I

|

Partijos suvažiavime at-
* ! krašto 

j organiza- 
ir profesinių sąjungų

HMandija^ Danija b’ra PaPrasti dalykai ).Bend-i silankė Klaipėdos

a. Italija Graikija (rov®s surenStose ekskursi-j socialdemokratų c 
b- riJL’ ąaii« jose, ar sueigose visi turi tu-jei jų *

"i 090 000 gyvento-1 retl prisisiuvę po žalią kas-jaelegacija iš trijų draugų— 
ikav’os 15,000,000.*" »................

Meksikos Uni- 
yra seniausis vi-

)

■ytas 1553 metuose. 
■73 metų senumo, 
ūma knyga buvo

gio.
.Kiekvienas garlaivis plau

kianti.^ Atiantiku ar Pacifi- 
ku i Panamos kanalą tun 
plaukti Meksikos pakrantė
mis nuo 2.000 iki 3,000 myl.

MeksiKr/ yya visada šilta; 
šalčiausia.' ten oras tai 60 
laipsnių F. Meksikos žemė 
stovi augštai nuo jūrių van
dens.

Meksika geriausis Dėdės

ipiną, bet tą kaspiną kitur i Macio, Panaršo ir šarfette- 

devėti draudžiama.

Spalių mėn. 20 d.

bendrovė šventė metines su
kaktuves ir pasigyrė, kad ji sveikino

rio. Delegacija savo daly-
• v e otoji vumu ir sveikinimais daug

per vienus metus 700 narių 

Įgijo. Iš jų 20 jau susituo

kė, o 40 dar tik susižiedavo.

Atrado tautelę pražuvusią 

90 metų.

Pakely iš Aliaskos Į Sibirą, 
ant vienos salos mokslinin

kas Rasmussen rado seną 

Eskimosų tautą, kurios pa

saulis nežinojo jau nuo 

1830 metų, kada ją buvo už

tikęs kapitonas Ross. Ta 

tauta labai pikta, kadangi 

mažai merginų turi ir daž

nai vyrai piaunasi dėl jų. O 

mergaites jie nužudo prie 

gimimo, kadangi maisto la

bai mažai jų išpenėjimui ir 

auklėjimui turi.

kuom padėjo suvažiavimo 
darbams. Suvažiavimą beto 

» Lietuvos Žemės 
Ūkio Darbininkų Profesi
nės Sąjungos C. K-to atsto
vas, Lietuvos socialdemo
kratų jaunimo "žiežirbos" 
Sąjungos C. K-tas, žydų 
socialistų organizacija (raš
tu), Socialistų Studentų 
kuopelės atstovas, vietos or
ganizacijos ir atskiri drau
gai.

Gruodžio 28 d., išrinkus 
konferencijos prezidiumą 
iš drg. K. Venslauskio, Kro- 
merio ir Bielskio ir sekreto
rius iš Galinio ir Bagdono, 
suvažiavimas išklauso C.K- 
to ir Seimo socialdemokratų 
frakcijos pranešimų. C. K- 
to vardu pranešimą daro 
drg. Kairys, smulkiai gvil
dendamas einamojo mo
mento ir partijos darbuotės 
klausimus. Seimo socialde-

Mokyklose vienaip, o gyve
nime kitaip.

Kaikurių universitetų 
profesoriai ir namų ekono
mijos studentai yra išskait- 
liavę kiek dabar kainuoja 
šeimynos pragyvenimas ir 
sako, kad vesti tegali tie, 
kurie gauna kas savaitė, ne
mažiau $40 algos. Kuomėt’ 
vienos kolegijos merginų 
buvo paklausta, kurios tekė
tų už vyro, uždirbančio 
$1,000 Į metus, tai nei viena 
rankos nepakėlė. Tik kada 
atėjo Į $3,000, atsirado pora 
drąsuolių. Daugiausia buvo 
tokių, kurios sutiktų tekėti 
tik už $4,000 vyro. Bet, ka
dangi pernai Amerikoje ap
sivedė virš milionas porų, is 
kurių' didelė didžiuma ne
gauna po $40, tai kjla klau
simas: kaip jos gyvena?

EIK ŠEN !
Eik šen, brolau, 

• Eilėn mus stok—
Arčiau, grečiau. 
Su mum kartu kovok.

Gana tamsoj,
Purve braidyt;
Pradėk šviesoj...
Viską gali Įgyt.

Tad bėgk, skubėk, 
Eilėn mus stok;
Nelauk, pradėk, 
Su mum kartu kovok.

Neverk, nepyk,
Gana liūdėt.?.

Tiktai klausyk—
Nauja daina girdėt!

A. čiulbalis.
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Kas skaito ir rašo 
Tas duonos neprašo AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS

■■ ■■

Kas nieko neveikia 
To niekas nepeikia

CllICA|iO, IIJL 
Mokslo Draugų paskaitos.— 
Skaitė adv. Kl. Jurgelionis 
temoje „Mirties bausmėj

Sausio 27 d., 
Institute Įvyko 
Draugų paskaita. Publikos 
atsilankė nemažas būrelis 
ir, matomai, visi išsinešė 
labai gerą Įspūdi.

Man Įdomu bus suteikti 
žinių iš adv. Kl. Jurgelionio 
paskaitos, kurioje jis nuro
dė gana svarbių dalykų. 
Mirties bausmė esanti prak
tikuojama jau nuo pat seno
vės ir gal mes ją paėmėm 
nuo savo prabočių.

Pasak kalbėtojo, mirties 
bausmė nėra vienokia. 
Kiekviena šalis turi savo 
rūšies mirties bausmę. Vie
na šalis vartoja baisius ir 
žiaurius budus nukankini
mui prasikaltėlio, o kita dar 
žiauresnius. Esą buvę 
griebtasi tokių priemonių, 
kad išpažinimui kaltės buvo 
slegiama akmenimis, degi
namos kūno dalys, tampomi 
sąnariai ir badomas kūnas. 
Romėnai nukryžiavoję apie 
tris tūkstančius babilionų 
su baisiausiomis kančiomis 
ir pasityčiojimu iš prasikal
tėlių. Prasikaltėlius bausda- 
vę vien mirties bausme, nes 
kitokios bausmės jie tada ir 
nežinodavę. Jeigu žmogus 
ką pavogdavo ar pasiprie
šindavo prieš valdžią, tai 
vistiek jam buvo paskirta 
mirties bausmė.

Amerikoje ir Anglijoje 
dabar yra vartojama slap
tas baudimas mirčia, o 
Franci joje—riešas. Ant
pleciaus publika gali žiūrė
ti kaip budelis kerta prasi
kaltėliui gaivą. Mat, viešas 
galvos nukirtimas buk duo
siantis pavyzdi, kad kiti 
panašiai neprasikalstų ir 
nebūtų mirčia nubausti. Pre
legentas sako, kad taip 
daug galvų buvę nukirsta 
Franci joje, jog d-ras Gilio- 
tin išradęs tam tikrą maši
ną galvom kapoti. Kada tą 
mašiną pastatė Paryžiaus 
viename plečiuje, tai Fran
cuos karalius Liudvikas 
penkioliktas išegzaminavęs 
ją ir daręs pataisymą. Pa
taisymas buvęs toks: peilis, 
kuris iškeltas aukštyn nu
krinta ant revoliucionie
riaus galvos, kad jis nukris
damas piautų truputi sklan
džiau. O praslinkus keletui 
mėnesių pačiam karaliui 
prisiėjo išbandyti tą giljoti
ną ant savo galvos. Fran- 
cijoje buvęs dar vienas bai
sus bausmės Įrankis, tai 
taip vadinamas „čvertavoji- 
mas” prasikaltėlio. Prasi
kaltėli surišdavę stipriomis 
virvėmis už rankų ir kojų, 
užjungdavę porą arklių, 
kurie plėšdavo gyvą žmogų 
f dvi priešingas puses. To
kia bausme bausdavo la
biausiai tuos, kurie prasi- 
kalsdavo prieš valstybę ar
ba už pasikėsinimą ąnt ke
lio nors gyvasties.

Ryme merginas 
dymą savo vaikų, 
legaliai gimsta, 
užkasant gyvas 
arba virindavę 
smaloje tol, kol visai suvir
davę iki skystimo. Senovė
je taipgi buvo kapojama i 
smulkias dalis prasikaltė
liai. Sako, Ryme už tėvo 
nužudymą bausdave labai 
keistai: prasikaltėlio ran
kas surišdavo užpakalin, 
apsiūdavo skuriniu maišu, 
kurin kartu Įdėdavo gyva
tę, gaidį ir ožį ir tada įmes
davo Į jūres.

Viso to žiaurumo išreiški
mui buvo vartojama viso
kios priemonės, kokias tik 
galėjo išgalvoti. Jos yra 
vartojamos ir šiandien. Mir
ties bausmė dabar veik vi
sai be kančių, tik tiek ji yra rJ--- -----  ------- -
žiauri, kad žmogui gyvastį‘kaitimo laipsnis esąs svar- 
atima. Išpažinimui kaltės bus, tai tas, kad kur tamsy-
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už nužu- 
kurie ne- 
bausdavę 
po žeme 
karštoje

vartojamos ir dabar 
žiaurios priemonės, 
atsitikimų, kad po tokių 
kankinimų neretai žmogus 
ir gyvastį praranda.

Kalbėtojas sako, kad 
šiandien yra teismai ir 
bausmė yra skiriama žiū
rint kiek žmogus yra nusi
kaltęs. Bet kokios jos nebū
tu tos bausmės, jos nesuma
žinti kriminalistų. Vienas 
popiežius Įsteigęs Ryme šv. 
Mykolo ligoninę arba patai
sos namus, kur prasikaltė
liai buvo mokinami. Nuo to 
laiko jau buvo Įvesta ir Ang
lijoje ir kitur kalėjimai, 
kaipo pataisos namai. To
kiuose kalėjimuose sėdėda
vo mažiau prasikaltę žmo
nės.

Ispanijoje inkvizicija pra
sidėjusi veik iš nieko. Ten 
buvę taip, jog Įsimylėjusi 
viena mergina i heretiką 
vaikiną, o katalikas vaiki
nas pasipriešinęs ir Įvyku
sios muštynės. Kada Ispa
nijos sostą užėmė karalie
nė, kuri pirma buvusi arti
muose santykiuose su vienu 
klioštorium, ji, klioštoriaus 
vyriausybės Įkalbėta, krei
pėsi pas popiežių, kad gavus 
leidimą nuo popiežiaus vyti 
laukan iš Ispanijos visus he- 
retikus. Tada ir prasidėjo 
baisus katalikų siautimas 
ant priešingo tikėjimo žmo
nių. Inkvizicijos laikais ta
po sudeginta daugelis tuks
iančių heretikų. Veik pas 
visas tautas net iki vidur
amžių buvęs tokis paprotys, 
kad kiekvienas viešpatau
jąs asmuo turėjo pilną teisę 
su savo vergais arba tarnais 
daryti ką jis nori. Budeliai, 
kurie žudydavo pasmerk
tuosius, net lenktvniuodavę. 
Katras daugiau nužudyda- 
vęs, tas užsitarnaudavęs 
didvyrio vardo. Vienas bu
delis yra nukirtęs net 70.- 
000 gaivų.

Paskui prelegentas pri
vedė faktą, kaip reikia pra
sikaltėlius ištirti, kodėl jie 
taip pasielgė ir kokios ap
linkybės juos vei tė tai dary
ti. Vienas italų profesorius 
Ambrozo sako, jeigu žmo
gus yra gimęs kriminalistu, 
tai jokis kalėjimas nei baus
mė nepataisys. Jis sako, 
kad yra tokia jau prigimtis 
ir bausti toki žmogų nesą 
reikalo. Geriau tokius žmo
nes laikyti po priežiūra. 
Taip pat ir adv. Jurgeliehis 
darė išvedimą, kad prasi
kaltimui yra tam tikros 
priežastis: godumas, pyktis, 
pavydas ir lytiniai reikalai. 
Tom priežastim prašalinti 
užtenka tik pamokinti žmo
nes ir toliau jie bus gerais 
žmonėmis. Nesą reikalo 
karti arba pūdyti kalėji
muose, jeigu jie nėra labai 
kriminaliniai prasikaltę ar
ba verčiami kokių neišven
giamų aplinkybių tai pada
rė.

Jurgelionis sako, kad iš 
godumo yra 85 nuoš. prasi
kaltėlių; iš pykčio 15 nuoš. 
ir iš lytiniu pasileidimų 10 
nuoš. Į godhmo skyrių pri
klauso daugelis smulkių 
priežasčių kaip ve: piniginis 
godumas, pavydas, meiliški 
reikalai ir kt. Jaunimas kl- 

dą pradeda subręsti, papras
tai papildo irgi nemažai 
prasižengimų, už kuriuos 
sulyg senovės laikais turėtų 
būt nužudyti. Kalbėtojas 
sako, kad subrendimo laike 
jaunuoliai kaip vaikinai 
taip ir mergaitės esti labai 
nepastovus, pusiau idiotai 
ir nesižiną patys ką darą. 
Todėl jaunųjų prasikaltėlių 
teismas moderniniu budu 
tyrinėja prasikaltimo prie
žastis, kodėl jie prasikalto, 
tada tik skiria bausmę, o ne 
smerkia mirties bausme, 
kad ir už žmogžudystę.

Taipjau dar vienas prasi-

gana 
' Yra

bė viešpatauji, ten labiau! Adv. Jurgelionis gavo 
išsiplėtojusi prostitucija ir [net iš Atlanta, G a. kalėjimo 
taip vadinamas šeimyninis!informacijų nuo lietuvių ka- 
pasileidimas. Neretai esą linių, kur randasi jų net 13. 
tokių atsitikimų, kad tūli Pasirodo, kad jie yra tinka- 
seniai, kurie pripratę prie mai užlaikomi: turi lietuvių 
tamsaus gyvenimo, visai ne
pasiduoda jokiai pamokai. 
Sako, kad mano tėvas taip 
gyveno, tai ir aš turiu taip 
daryti.

Taigi, mirties bausme bu

vo nubausta daugybės mi- 
lionų žmonių, kurie galėjo 
būt tik tinkamai pamokinti 
kaip gyventi. Adv Jurgelio
nis sako, kad kaip visas pro
gresas keičiasi, taip keičia-į 
si ir teisdarystė. Teisdarys- 
tė taikosi prie mokslinio su
pratimo. žmogaus psicholo
gijos, kad galėjus suteikti

bė viešpatauji,

kalbos pamokas, ir kitokių 
•pamokų. .Jie yra prasižengę 
;sekamai: keli jų už lytišką 
: susinėsimą su gyvuliais, už 
(pinigų dirbimą, bonų klas

ta vimą ir t.t. '
Taigi, matote, kokis skir

tumas tarp senovės laikų 
bausmių ir šiandieninių.

M. Šileikis.

čiai,” nes juos čia taip vadi
na), surengė savo bankruti- 
jančiąm šlamštui "Laisvei” 
koncertą.

Pamatęs languose paklo
dės didumo skelbimus ir 
prisiklausęs kampinių pagi- 
rų, nusprendžiau ir aš nuei
ti pasiklausyti to jų koncer
to ir pamatyti taip garsius 
dainininkus, kurių 
-ai" buvo išstatyti languo

se.
Sulaukęs vakaro.

"abro

LAtVRENCE, MASS. 
"Laisvės” koncertas ir 

„prusokučiai.” 
_ Nedėlioję, 20 d. sausio, 

žmogui gerus patarimus, o vietinis „Liaudies” choras 
ne žvėriškai ji kankinti. (geriau sakant „prusoku-

DYKAI
SITAS STIKLAS

••9

už 1S Leibeliu

STANDARD IR CHALLENGE PIENŲ 
šis plonas stiklas, kuri čia matot paveiksluotą, 
yra pirmosios rūšies ir turi gražiai išpjaustytus 
pamargini mus. Kiekvienuose naciuose galima 
vartot keletas jų. Mes teikiam šiuos stiklus do
vanai už leibeiius nuo musų rusių kondensuoto 
pieno. Jei esi gera ir taupi šeimininkė, .rus pirk
sit tik šias rūšis, nes, netik gausit geriausi pieną 
ir cukrų, bet jie turi didelę vertę už savo kije
lius. Pradėsit taupyt leibeiius šiandien.

SCOTTVILLE. M1C1I.

Sudegė Ona Mikalauskienė.

17 d. sausio patiko baisi 
nelaimė Mikalailskų šeimy- 
įą, kuri gyvena ant ūkės ša
lę Scottville.

Ona Mikalauskienė ruošė 
šeimynai vakarienę. Norė
dama greičiau ikurt {iečių 
ii sumanė užpilt kerosino. 
Bet per klaidą ji paėmė ble- 
kinę gasolino. Jai bepilant i 
liečiu gasolinas ekspliodavo 
ir ji visa pasijuto liepsnose. 
Ekspliozija buvo tokia stip
ri, kad išnešė visus stubos 
langus. Išgirdęs ekspliozi- 
ją vyras atbėgęs rado savo 
pačią liepsnose. Jis šiaip- 
taip ugnį apgesino ir su pa- 
gelba kaimynų Įvyniojęs pa
čią i kaldras nuvežė ją vai
tojančią pas daktarą Ilunt 
• Scottville. Daktaras, su
teikęs pirmutinę pagelbą, 
pasiuntė ją i Ludington li- 
gonbutį, kur nelaiminga mo
teris pasikankinus apie 14 
valandų numirė, palikdama 
didžiausiame nubudime du 
kūdikiu ir vyrą. Velionė tu
ri giminių Bostone ir Det
roite.

21 d. sausio Scottvillės gy
ventojus išgąsdino didelis 
gaisras. Sudegė Lumber 
± ardas, kuris priklausė 
Scottville Lumber Co. Nuos
toliai siekia iki $25,000. Ug- 
nagesiams sunku buvo su 
gaisru kovoti, nes buvo la
bai šaltas oras.

Scottvillietis.

tokolų raštininku v.ietoj 
Onos Žalpienės, kuri kuopai 
raštininkavo nuo »įat jos Įsi
kūrimo, išrinkta A. A. žal* 
pis.

Kuopon Įstojo dar dv i mo
teris.

Nutarta svetainės savi- 
linkui J. Armoškai už jo 
nalonų ir nuoširdų rėmimą 
nusų organizacijos išreikš
ti laiškeliu padėką.

Nutarta netolimoj ateity 
nurengti agitacijos vakarą, 
kad supažindinus So. Omą* 
bos platesnę lietuvių visuo
menę su Darbininkų Litera
tūros Draugija, kad tuo ba
lu Įgijus dar didesnes žmo

nių simpatijos ir paramos. 
Yra mat piktų žmonių, ku
rie tą draugiją šmeižia ir 
stengiasi visokiais budais 
kenkti jos kultūriniam dar
bui.

Nutarta taipjau surengti 
vakarą Mariampolės Realės 
Gimnazijos naudai. Vakaro 
■engimo komisijon išrinkta . 
J. Aleksa, J. P. Juzeliūnas 
ir A. A. Žalpis.

Be to buvo svarstoma rei
kalas paminėti Vasario 16- 
:ąją kaipo Lietuvos Nepri
klausomybės paskelbimo 
Šventę. Tuo reikalu susiru
sinusios visos vietos lietuvių 
draugijos—norima, kad visi 
vietos lietuviai, visos jų or
ganizacijos bendrai tą šven
tę apvaikščiotų, ir kad butų 
oriimta ir pasiųsta Tumui- 
Vaižgantui užuojautos re
voliucija dėl iškilusio Kau
no teatre incidento. L. D. L. 
D. 27 kuopa nutarė prisidė

ti prie to bendro darbo ir į 
visų draugijų atstovų susi
rinkimą, kuris išdirbs aj. . 
vaikščkj.Zmo planą ir pro- 
gramą, išrinkta du delega
tai, J. Aleksa ir A. A. Žal

pis.

, Įsikan
dau cigarą ir traukiu ant 
koncerto.

Vos spėjau Įžengti į sve
tainę, tuojaus viena nudar
kytais plaukais senmergė 
ikibo man i skverną ir nu
tempė i sėdynę. Pažvelgus Į 
publiką, Ia\vrenciečių neper- 
daugiausia matėsi, vien tik 
„draugai r-r-revoliucionie- 
riai” vietiniai ir iš aplinki
nių miestelių, daugiausia iš 
Haverhillio.

Nors skelbimuose buvo 
garsinta, kad programas 
prasidės 7:45 vai., bet prasi
dėjo 8:30. Vakarą atidaryt 
išlindo iš po užlaidos sto
riausias ir drąsiausias „pru- 
sokutis” ir „apznaimino,” 
kad vieno „garsiausio” so
listo t.y. K. J. Kriaučiūno 
programe nebus, nes paga
vęs šalti, čia iš netolimos 
sėdynės pasigirdo pastaba: 
"Jus visi komunistai papra
tę vėjus gaudyt, tad nėra 
nieko stebėtino, kad pagali
nate ir šalti.”

Nors programas buvo 
spausdintas, bet jo nei kiek 
nesilaikyta.

Pirmiausia pasirodė vie
tinis „Liaudies” choras (ku
riame puse sudaro haverhil- 
iiečiai). Na, ir užtraukė. O 
tu Jezusėli saldžiausias, ma
niau kad tūkstantis kačių 
susipiovė. ICožnas dainorius 
rėkia savaip. Choro vedėjas, 
munšainu pasistiprinęs, lu
pa kiek drūtas pianą. Cho
ras sudainavo iš dviejų at
vejų. pradėjo su „Darbinin
kų giesme,” o užbaigė su 
„Santa Lucia.”

Naje, dainavo ir „Liau-

LOH ELL, MASS.
Draugijų vestuvės.—Komu

nistų ”skodas.”
20 d. sausio čionai Įvyko 

jungtuvės dviejų draugijų. 
Saldžiausios širdies Jėzaus 
draugija apsivedė su Teisy
bės Mylėtojų draugija. Ka
dangi abidvi draugijos buvo 
silpnos ir neskaitlingos na
riais, tai atskirai gyvent 
joms grėsė pavojus. Kito
kio išėjimo nebuvo, kaip tik 
apsivesti, nes vienybėje ga
lybė. Bendrame susirinki
me abiejų draugijų vardai 
tapo panaikinti, o pasirink- 
:a naujas vardas—Lietuvos 
Sūnų ir Dukterų.

27 d. sausio buvo abiejų 
draugijų komiteto ir komi
sijų susirinkimas peržiūrėji
mui knygų. Toj pačioj sve
tainėj buvo ir komunistų 
„skodas.” Kalbėjo pribuvęs 
iš So. Bostono „Laisvės” gi
zelis Bovinas. Kalbėdamas 
gyrė „Laisvės” poziciją ir 
smerkė jos priešus. Taipgi 
nusiskundė vargšas, kad 
„Laisvė” pateko bėdon, nes 
ją apskundė kun. Petkus už 
šmeižtus, reikalaudamas 
100,000 dolerių atlyginimo. 
Anot Bovino, nežinia, ar 
„Laisvė” šią bylą laimės, ar 
ne, todėl jau iškalno reikia 
„Laisvę” remti, perkant jos 
šėrus.

Nei vienas laikraštis taip 
nešmeižia sau nepatinka
mų žmonių, kaip „Laisvė,” 
nestebėtina tad, kad ją ir 
atsakomybėn už tai traukia.

Visur Buvęs.

Kuopos Raštininkas.

ir pagražinančiu dova- 
už sutaupytus leibeiius.

SPECIALIS PASIŪLYMAS
f

Jei išrašysi šio apgarsinimo kuponą ir nuneš; ji i arčiausią 
dovaųų krautuvę, žemiau nurodytais antrašais, arba pri
siusi mums, tai gausi Paveiksluotą Dovaną Katalogą ir 
ypatingą' dovanų kortą, kuri skaitysis už 10 terbeliu. Bus 
priimamą tik viena tokia korta nuo vieno pirkėjo duodan
čio 40 ar daugiau leibeiių. Eite mtisų Dovanų Krautuvė 
apmokės šitą kortą su bite kitais Ieibeiiais nuo šitų blė- 
šinių. Jei Tamstų mieste nėra krautuvės apmokėjimui ši
tų leibeiių ir Ypatingos Dovani) kortos, tai prisiųsk jas 
mums, kartu su numeriu dovanos iš Paveiksluoto Dovanų 
Katalogo, ir mes ją prisiusime Jums be iškasė i)).

MUSU PREMIJŲ KRAUTUVĖ BOSTO
NE RANDASI PO NUMERIU ?

89 Friend St., arti Heiymarket Sųuare
KITOS PREMIJŲ

FALE R1VER, MASS.
14 3rd Street 
arti Bedford St. 
BRIDGEPORT. CONN.
105 Congress Street, 
arti Main St.

Mes nuoširdžiai kviečiame

KRAUTUVES
NEV HAVEN, C'ONN. 
105 Tempiu Street, 
arti Cro«n St.
PROVIDENCE, R. I.-
49 Aborn Street. 
arti tVashington St.

atlankyti bile kortą virš pami
nėtą Premijų Stoti su ar be !eib“lin upžiurėti dideli ir gra
žu pasirinkimą visokiu reikalinga 
nu. kurias galite gauti visai dykai

A psi- 
moka
Tau
pyti 
šiuos 

Leibe- 
lius

K ŪPONA S
Borden'e Premi'jni Co. Ine- 11 Hudson St.. N.Y.C. 

Data Februars 6. 1921
šis kuponas turi hut perkeistas i 15 dienų nuo 
virš paduotos datos, ant Special Dovani) Kortos. 

VARDAS ........................................................N®. 5

ANTRAŠAS .. ....................................... (Lithuanianv

dies” vyrų choras, kuris 
šiek-tiek pakenčiamiau su
dainavo dvi dainas.

Svečiai solistai publikai 
geriausia patiko, ypač gra
žiai dainavo A. Salaveičikiu- 
tė; po jai antrą vietą užėmė 
K. Menkeliuniutė—Januš
kienė. F. Stankūnas „atsižy
mėjo” ne savo dainavimu, 
bet galvos kratymu ir šoki
nėjimu.

Tai tiek apie programą ir 
artistus. Dabar kelis žo
džius apie rengėjus. •

Musų „prusokučiai” keis
ti sutvėrimai. Jie rengia 
Įvairiausių rūšių parengi
mus, ant kurių nuolatos pri
menami Rusijos baduoliai, 
našlaičiai, politiški kaliniai 
ir visokie kitokie „nelaimin
gieji” ir kuriems skiriama 
neva visas {įeinąs (kurio 
ištiesi] jie nemato). Jie nuo
latos ~ rėkia, kad žmonės 
daugiau aukautų, bet patįs 
to nedaro. Ant savu paren
gimų jie stengiasi sulįsti pa
tįs be Įžangos, o jeigu ku- 
i iam nepavyksta, tai tas 
stengiasi gauti pigiausi ti- 
kietą. Na. o ant „negimi- 
ningų” jiems draugijų pa
rengimų, tai nėra nei kal
bos, kad jie eitų, štai ir ant 
šio "Laisvės” koncerto ti- 
ktetai buvo trijų rūšių: po 
50c., 75c. ir po $1.00. Pigiau
sius tikietus patįs „r-r-revo- 
liucionieriai” pasidalino 
tarp savęs, nežiūrint ant 
to, kad pelnas koncerto bu
vo paskirtas jų organo 
"Laisvės” ir keikūno Prūso
ko palaikymui. Mėgink ku
rio paklausti, kodėl taip da
ro, tai jie tau ir akis už- 
spiaus, nes, girdi, jau jie ir 
taip perdaug priaukavę.

Tai tiek apie musų ”pru- 
sokučius.”

SO. OMAHA, N EB.
L.D.L.I). kuopos darhuo- 

• tės.
L.D.L.D. 27 kuopa laikė 

savo susirinkimą sausio 11 
dieną. Narių dalyvavo gau
siai, visi gerame upe. Tą ge
rą ūpą pakėlė geras kuopos 
darbuotės pasisekimas. Ne
senai turėjome kaukių va
karą, kurs visais žvilgsniais 
gerai pavyko.

šiame susirinkime buvo 
renkama nauja kuopos val
dyba. Išskiriant raštininko, 

visi kiti valdybos nariai pa
siliko tie patįs, būtent, pir
mininkas J. Aleksa, finansų 
rast. J. P. Juzeliūnas, iždi
ninkas P. Balkienė ir iždo

Lawrcnco Jonas, globėja V. Kamiskienė. Pro-

Iš

PITTSBURGH, PA. 
Apvaikščiojimas 16 Vasario

V iena iš didžiausių 
miesto draugijų, 
.Mokslo Draugija, 
savo svetainę po 
142 Orr St., Soho 
tarė šiais metais 
Lietuvos Respublikos 
metų sukaktuvių paminėji
mu. Kad darbas butų pasek- 
mingesnis, tam reikalui iš
rinkta komisija, kurios par
eiga yra rūpintis surengimu 
apvaikščibjimo ir atsišaukti 
Į vietos ir apielinkės lietu
vius ir lietuvaites, kad visi 
dalyvautų taip brangioj 
mums lietuviams šventėj 16 
Vasario. v ■

Taigi, šiuomi ir kviečia
me visus Pittsburgho ir 
apielinkės lietuvius, kad 
drauge dalyvautumėt ap- 
vaikščiojimo iškilmėse. Vi
si, kas tik jaučiatės esą lie
tuviais, ateikite i L. M. D. 
Svetainę nuo 7 vai. vakare. 
Svetainė bus tam tyčia iš
puošta ir atvažiuos iš New 
Yorko prelegentas J. W. 
Liūtas, vienas iš geriausių 
lietuvių oratorių. Liūtą 
(Liutkauską) nekurie jau 
yra girdėję kalbant, nes jis 
anais metais čia važinėjo 
siunčiamas Lietuvos Misi
jos užrašinėti L. L. P. Po
nus. Beto, Birutės ('boras 
sudainuos keletą tam vaka
rui pritaikytų dainelių. Vė
liaus Fabijono orkestrą 

grieš šokius ir norintiems 

bus galima pašokti.

Todėl visi lietuviai ir lie

tuvaitės, dalyvaukime Lie

tuvos Nepriklausomybės še
šių metų sukaktuvių pami

nėjime, kur bus išnešti pro

testai prieš lenkų žiauru

mus Vilnijoje.

Rengimo Komitetas: 
Juozas Virbickas, 

Pranas Pikšris, 
Jonas Kazlauckas.

šio 
Lietuviu 

kuri turi 
numeriu 

daly, nu* 
rūpintis 

šešių
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DISKUSIJOS APIE TAUT1NIN 

KUS IR SOCIALISTUS.
Užpereitą nedėdieni So. lies patriotai, tautininkai. 

Bostone buvo Mokslo Jie susideda iš čia gimusių 
Draugijos surengtos disku- džingų ir aukščiausiu savo 
sijos apie tautininkus ir so- tikslu laiko: apvalyti Ame- 
cialistus. Vakaro pirminiu- riką nuo ateivių. Jeigu jie 
kas Kubilius paaiškino, kad turėtų tiek galios, kiek ne- 
Mokslp Draugija yra nepar- turi, tai jie ir lietuvius iš 
tinė. bet kultūrinė organi- šios šalies išvytų. Jų pa- 
zacija, todėl jai rupi, kad prastas kovos Įrankius, tai 
lietuvių tarpe butų kuodau- smala ir plunksnos, 
giausia sutikimo ir vieny- Anglijoj tikrieji tautinin- 

l vadinami "torais” 
(tory, tories). Tai yra vie
na atžagareiviškiausių par
tijų. Po karo ji buvo paė
mus tenai valdžią i savo 
rankas. Nors neilgai ji 
Anglijoj viešpatavo, tečiaus 
žmonės jos politika tiek pa
sipiktino, kad paskutiniuo
se rinkimuose ji buvo skau
džiai sumušta, o jos vieton

bes; o kadangi tarp tauti- kai yra 
ninku ir socialistų pastaruo
ju laiku kilo gana aštrių 
ginčų, tai Mokslo Draugija 
ir surengė šitas diskusijas, 
kad davus progos abiem pu
sėm susieiti ir pasiaiškinti, 
kuo tie nesutikimai pama
tuojami ir kam jie yra rei
kalingi. Diskusijos turi būt 
švarios ir rimtos; asmenis 
neprivalo būt kliudomi ir pastatyta socialistinė Dar- 

; kalbėt gali- bo Partija.

įstūmė iš vagono laukan, iš
metė jo baksą, čeverykus ir 
traukinys tuo tarpu nuėjo

’ toliau.
Apie sestą valandą, kada 

traukinys buvo jau netoli 
New Yorko, vienas pasa- 

di ir baisiai perpykęs šau
kia:

—Aš tau sakiau, kad tu 
mane prikeltum New Have
ne—kodėl tu manės nepri- 
kėlei ?

Juod veid is a pkaito. Dži- 
zus Kraist. jis sako, aš pa- 

j dariau klaidą — iškėliau 
New Havene visai kitą žmo

gų.

užgauliojami; 1 
ma tiktai apie srovių politi
ką, jų krypti, tikslus ir t.t.

Pirmutinis balsą
"Keleivio” redaktorius 
Michelsonas. Jis pasisakė 
noris visų pirma apibudinti 
tautininkų judėjimą pas ki
tai tautas. Rusijoj, kuomet 
viešpatavo caras, tautinin
kų partija buvo labai stipri. 
Ji turėjo keliatą didelių 
laikraščių, kaip antai "Zna- 
ima, Rossija ir t.t. Jie 
patįs save vadino "tikrai
siais rusais” (istinno russ- 
kije liūdi), bet jie turėjo da 
ir kitokį vardą, kuriuo kiti 
juos vadindavo—tai "juoda
šimčiai." Jie rengė žvdu 
skerdynes, jie persekiojo 
revoliucionierius ir skelbė [ 
išnaikinimą visoms paverg- [ 
toms tautoms, taigi ir lietu- [ 
viams. Jų nekęsdavo visi; 
žmonės, tik patįs apie save; 
rusų tautininkai labai daug 
manydavo. ; ;

Pas lenkus tautininkai va
dinasi "narodovais demo
kratais.” kitaip žinomi kai
po "endeKai.” Tai yra biaų- 
ruš .šovinistinis elementas,; 
kuris nuolatos tyko pasi-j atsiliepė. Tuomet baisa pa 
glemžti Lietuvą, Baltgudi- ' - -
ją ir kitas kaimynes šalis. 
Užtai' gi nėra žmonių, kurie 
turėtų lenkų tautininkams- 
patriotams simpatijų. Jų 
{nekenčia r visi kaimynai, ir 
nekenčia žymi dalis Lenki
jos piliečių. Tai yra tie pa
tįs grobikai, kurie užgriebė 
Vilnių, Sileziją ir kurie da
bar lenda į Klaipėdą.

Vokietijos tautininkai yra 
žinomi "pan-germanų" var
du. Jų tikslas buvo taipgi 
pavergti kitas tautas. Jų ir 
himnas skelbia: "Deutsch- 
lalid, Deutschland ueber 
alles.’” Tuo tikslu jie ir Pa
saulio Karan stojo. Ir da
bartinė Vokietijos nelaimė, 
tai tiesioginė jų politikos 
]>asekmė. Apie 10.000,000 
jaunų vyrų buvo išžudyta, 
apie 20.000,000 žmonių su
žeista, šimtai laivų paskan
dinta, miestai sudeginti, lau
kai sunaikinti, visos Euro
pos gyvenimas sugriautas 
—ir vis tai dėl kautininkų 
politikos!

Arba paimkit franeuzų 
tautininkus su jų vadu 
Poincare priešaky—ar gali
ma įsivaizdinti didesnius 
plėšikus ir razbaininkus! 
Jeigu jie įmanytų, jie iš
smaugtų visus Vokietijos 
žmones, kad ir veislei jų ne
liktų.

Italijos tautininkai, tai 
plačiai dabar pagarsėję "fa
šistai." Tai yra aršiausi juo
dašimčiai ir reakcininkai. 
Kaip tik jie susiorganizavo, 
tuojaus pradėjo užpuldinė
ti darbininkų unijų namus 
ir laikraščius. Visuose 
miestuose unijistų salės ta
po sudegintos, laikraščių 
spaustuvės išdraskytos, tur
tas sunaikintas ir desėtkai 
žmonių išžudyta.

Nekitokie tautininkai ir 
Amerikoje. Juk taip vadi 
narni "kliuksi,” tai šios ša

ir darbininkų vienas-kitas. 
Bet tokie priguli tenai per 
savo nesusipratimą, ir to
kių nereikia kritikuoti; to
kių reikia tik pasigailėti.

Pabaigus drg. Neviackui 
kalbėti, balso pasiprašė ži- _ . «-—-
nomas vietos lietuviams bai- žierių pasišaukė tą juodvei- 
kininkas Galinis, kuris "tei
sindamas” tautininkus pri
darė daug juokų. Laka- 
čauskas nurodinėjo, kad 
Lietuvoje tautininkai gina 
savo krašto laisvę ir išvien 
su kunigais dirba valstybės 
darbą. Bet Michelsonas 
faktais parodė, kad kovoje 
už Lietuvos laisvę daugiau
sia kredito priklauso social
demokratams. Jisai perskai
tė Lietuvos Socialdemokra
tų Partijos programą, iš
leistą da 1905 metais, ir pa
rodė. kad jau tuomet social
demokratai reikalavo Lietu
vos Respublikos su Seimu 
Vilniuje,ir nuo to laiko jie be 
paliovos dirbo revoliucijos 
darbą, kad nuvertus caro 
valdžią ir paliuosavus Lie
tuvą. Galų gale revoliucija 
nušlavė caro valdžią ir Lie
tuva pasiliko laisva. Bet ką

Kava ir cikorija.
Amerikoje, kur žmonės 

mėgsta gerą kavą, cikorija 
yra" nežinomas dalykas. Bet 
'užtai Vokietijoj ji labai ma
doje. Kažin kodėl tenai yra 

: Įsigyvenus nuomonė, kad į 
kava būtinai reikia dėti ci- 

; korijos. Kiti i "kavą” nieko 
j daugiau ir nededa, kaip tik 
[cikoriją. Taip yra ir Lietu
voje.

Sakoma, kad kuomet di-

Tai toks, abelnai imant, 
yra tautininkų veidas pas 

paėmė kitas tautas. Visur jie at- -- ? -------- -- - —
S. stovauja reakciją. Lietuvis- , taGa, tautininkai. Jievokiečių vyras Bismar- 
' ė kieji tautininkai, žinoma, ka?’tu sa.kuJl1?^ls.^uv? Pa‘i’ 

prie to da nepriaugo. Jie da J? Vokietijos kum-'
neturėjo laiko. Da nesenai gaiKsti L rachą i Lietuvos 
susitvėrė Lietuvos valstvbė. Gralius. -Jie norėjo uz- 
Bet tegul tik jie Įsivvraus, krauti ant Lietuvos žmonių 
tegul išaugs Lietuvoj fabri- 5Prando naują monarchijos 
kai, tegul sustiprės Lietu-; Jtmgą. 0 kada jiems tas ne- 
vos buržuazija, o mūsiškiai Pav\ko, tai jie pradėjo ki- 
tautininkai bus tokie pat tU1.’ JieSK°u sau talkininkų 
atžagareiviai, kaip prie ca- ; prieš revoliuciją. Pati San-; 
ro buvo "tikrieji rusai.” ar- dara tada rašė, kati Lietu-: 
ba kaip dabar yra lenku Xos .valdžia pasikvietė lenkų; 
"endekai".Todel darbininkai, kariuomenę, kad įsv y tų boi- 
kurie supranta savo klesos ■ sevikPs.ls ilniaus. 1 aip 

i reikalus, ir negali tokios ienkai n’ užėmė Lietuvos 
partijos remti. Antras da- Uostinę. 0 Lietuvos valdzio- 
Jykas. Amerikoje lietuviu' -le tada juk buvo tautininkai 
i tautininkams nėra nei dir
vos, todėl jie čia nėra nie- 
ikam reikalingi ir laikui bė
gant turės išnykti. Jeigu 
i jie turi kokių argumentų 
savęs apgynimui ar pateisi
nimui. tai tegul dabar čia 
atsistoja ir pasako.

Pirmininkas paklausė, ar 
lyra iš tautininkų pusės kas 
I norėtų balso, bet niekas ne-

Bet tegul tik jie Įsivyraus,

įkas vedė karą ir tankiai tu
pėdavo apsistoti nedideliuo

se miesteliuose, tai vietoj 
tikros kavos, beveik visuo-

Paraki A. Bach. Versto ii rusu kalbos.

EKONOMINIAI BRUOŽAI.
jam verkiant reikėjo. Kitaip butų reikėję 
badu mirti. Taigi kaina batų ir nukrito iki 
o rublių. Pirmą kartą esant dideliam reika
lavimui ir mažam pasiūlymui, varžėsi tarp 
savęs pirkikai, buvo pirkikų konkurenciją, 
ir prekių kaina kilo. Antrą kartą, atsitikus 
dideliam pasiūlymui ir esant mažam reika
lavimui, varžėsi pardavėjai—kurpiai, buvo 
pardavėjų konkurencija, ir prekių kaina 
sumažėjo. Kada batų kaina pakilo iki 5 
rublių, tuomet padidėjo batų gamyba. Reiš
kia didėjant reikalavimui, didėja ir gamy
ba. Padidėjus pasiūlymui batų kaina nebe
galėjo laikytis 5-kių rublių aukštumoj, ji 
turėjo kristi, kadangi kilo pardavėjų kon
kurencija. Bet kada kaina labai jau žemai 
nukrito, t.y., reikalavimas sumažėjo, taip 
pat sumažėjo ir gamyba, dėl to pat sumažė
jo ir pasiūlymas. Kada batų kaina pakilo 
aukščiau tikrosios (nuo 4 rb. iki 5 rb.), tai 
pakilo ir batų pasiūlymas ii tuomet parda- 
vikų konkurencija numušė kainą. O kada

> mažesnė, nekaip tikroji 
(ne 4 rb., o 3 rb.), sumažėjo pasiūlymas ir 
pirkikų konkurencija paaukštino kainą. 
Tatai mums aiškiai rodo, jog k »'kurenci- 
ja stengiasi rinkos kainą laikyti arčiau tik
rosios vertės (darbo kiekybės, reikalingos 
prekės pagaminimui). .Jei kaina aukštesnė 
už vertę, tai ją mažina pardavikų konku
rencija, jeigu gi kaina mažesnė nekaip ver- 

' te, tai ją kelia pirkikų konkurencija, čia 
išeina, kad esant reikalavimui ir pasiūly
mui lygiems, rinkos kaina taip pat lygi pre- 
kių vertei.

Konkurencija (varžytinės).
Iš to, kad žmonės veda atskirus savo 

u.kius, atsiranda maino reikalas; žmonės 
atskirai ūkininkaudami, negali žinoti, kam 
kiek ir kurių prekių tam tikru laiku reikia; 
dėl šito nežinojimo atsiranda pasiūlymo ir 
reikalavimo nelygumas; gi iš pasiūlymo ir 
reikalavimo nelygumo gema čia pardavėjų 
čia pirkikų konkurencija. Pirkikų konku
rencija kelia prekių kainas, o pardavėjų 
konkurencija jąsias mažina. Gi aplamai 
konkurencija, stengdamasi sulyginti reika
lavimą su pasiulymu, neduoda rinkos kai
nai per toli nukrypti ton ar kiton pusėn nuo 
prekių vertės. Iš tolimesnio paaiškės kon
kurencijos Įtaka i visuomeninio ūkio tvar
ką; paaiškės taip pat, kaip konkurencija 
stumia nuolatos žmogų—darbininką i bado 
ir skurdo bei visokių nelaimių glėbi.

(Toliau bus.)

(Tąsa)

IV.
! REIKALAVIMAS IR PASIŪLYMAS. 

KONKURENCIJA.
Kas nustato tikrąją prekių kainą?

Iki šiol mes tarėmės visas prekes rinkoje 
pardavinėjamas arba mainomas esant sulig 
jų kaina, t.y. sulig tuo, kurioje kie Įdėta 
darbo laiko. Tatai turėtų taip būti. Tačiau 
tikrenybėje visos prekės labai retai parda
vinėjamos tikrąją savo kaina, dažniausiai 
arba aukštesne arba žemesne. Pažiūrėsim, 
kaip tatai atsitinka.

Kurpius pasiuvo dvejetą batų per dvi 
dienas. Parduodamas jis turi gaut 4 sidab
ro rublius, kuriuose taip pat telpa dvi dar
bo dienos. Nešasi jis batus Į rinką. Pasitai
kė, kad tą dieną maža batų buvo rinkoje, 
o pirkėjų—labai daug: ėjo kareivių pulkas, 
jiems batus valdžia davė popieriniais pa
dais, tie tuojau nuplyšo, reikėjo savus pirk
ti. Vietiniai kurpiai tokio netikėto atsitiki-1 batų kaina tapo 
mo nelaukė ir maža teturėjo pasiutų batų.’ 
Apsupo musų kurpių kareiviai, kaip musės 
medų: "duok šen batus, duok šen batus, 
kiek kainuoja?” — ”4 rubliai”, — atsakė 
kurpius. Vienas kareivis jau buvo beimąs 
batus ir krapštėsi pinigus mokėti, tik štai 
kits suriko: "duok man batus, dešimtoką 

Aš keturdešimčiu daugiau duo- 
šaukia trečias.—”še 
Imk penkis rublius. 
Kurpius tik dairosi

kiek kainuoja?

!met gaudavo išvirtos cikori
jos. Ta cikorinė "kava” jam 
taip nusibodo, kad ant galo pridėsiu”, 
jis nutarė imtis 
Apsistojo jis tūloj karčia- 
moj ir pasišaukęs žydą ta- 
rė:

—Ar gali padaryt man 
kavos?

Žydas atsakė, kad galis, 
ir apsisukęs jau bėgo virtu
vėn.

—Palauk! — sušuko Bis
markas.—O cikorijos ar tu-

—Niu. kaip neturėsiu, 
kad šviesiausiam generolui 
reikia?!

—Ar daug jos turi?
—Niu. užteks!:..
—Atnešk ir parodyk!
žydas nubėgo kūliavirs

čiais ir neužilgo sugrįžo su 
keliais maišiukais cikorijos!

—Ar tai viskas?—klau
sia vokiečių karvedys.-

—Niu. gal da atsiras...
—Tai padėk šitą čionai 

ant stalo ir eik daugiau pa- 
jieškot.

Žydas nubėgo *ir atnešė 
da porą maišiukų.

—Ar daugiau jau neturi?
Žydas pakrapštė sau pei

sus ir apsisukęs nubėgo 
daugiau cikorijos jieškoti. 
Išvertė jis visas lentynas, 
išvertė visus stalčius ir 
skryneles, bet daugiau ciko
rijos nerado. Grįžta nusi
minęs ir aiškinasi:

—Šviesiausis ’ generole, 
lai visa cikorija. Daugiau 
neturiu.

—Tikrai neturi?

—Neturiu tikrai. Bet jei
gu šviesiausi? generolas 
liepsi, aš galiu paskolint 
nuo savo kaimyno Leibos.

—Eik ir paskolink.

Žydas išbėgo risčias ir už 
penkiolikos miliutų sugrįžo 
uždusęs su cikorija.

—Ar daugiau jis neturi? 
—klausia Bismarkas.

—Nežinau, liet manau, 
kad viską atidavė, nes aš 
jam sakiau, kad šviesiau
siam generolui reikia kavos.

—Gerai.—sako Bismar
kas,—padėk šitą cikoriją 
čia ant stalo ir nubėk pas 
savo kaimyną Leibą da sy
ki- Tegul jis gerai pajieško, 
ar nėra pas jį daugiau.

Žydas linkterėjo jarmul- 
k?, ir vėl išbėgo. Po valan
dėlės sugrįžta visai jau be 
kvapo ir praneša, kad netik 
jo kaimynas Leiba neturi 
daugiau cikorijos, bet ir vi
soj apielinkėj jis negalįs ( 
daugiau jos gauti.

—Gerai.—sako --------
kas,—dabar eik ir padaryk 
man kavos, o šita cikorija 
tegul čia būna prie manęs

jos. Ta cikorinė "kava” jam

gudrybių. sįu man parduok

I

su kunigais.
Buvo ir daugiau panašių 

faktų.
Diskusijos buvo švarios, 

pamokinančios, ir paliko 
gerą Įspūdi publikoj. Vaka
ras užsibaigė dainomis iri 
muzika.

Reporteris. i

Anekdotai.ėmė antras "Keleivio" re
daktorius, drg. J. Neviac-i 
kas. Jis nurodė, kad lietuvių 
tauta buvo ilgai engiama,; 
todėl, turėjo susidaryti ir 
opozicija kovai su tuo engi
mu. Taigi tautininkai gali ' 
save pateisinti tuo, kad jie 
kovojo su priespauda. Bet 
tai visgi ne Amerikos tauti
ninkai. Amerikoje tautinin
kų vadai buvo beveik vieni 
tik karčemninkai, kurių vi
sas "patriotizmas” sukosi 
apie barą ir bačką alaus. 
Kad lietuviai neitų pas sve
timtaučius gerti, mūsiškiai 
tautininkai iškėlė obalsĮ: I 
"savas pas sava jį," arba 
"lietuviai, remkite lietu
vius.” Tai tokiu budu jie 
"kėlė lietuvių tautą.” Ir da
bar sandariečiams vado
vauja ris panašus biznieriai. 
Tos "partijos" pirmininkas 
Račkauskas, pardavinėda- 
damas savo "Atstatymo 
Bendrovės" Šerus, Worces- 
terv ant visos salės šaukė: 
"Kas nepirks Atstatymo 
Bendrovės šėrų, tam nebus 
vietos Lietuvoj!" Lietuvos 
vardas ir patriotizmas pas 
musų tautininkus yra nie
kas kita, kaip tik priemonė 
doleriui traukti iš žmogaus.' 

Paklausykit sandariečių 
vadų, sako kalbėtojas, už T. „. .
kokią partiją jie balsuoja -Kelkis, jau Nevv Have- 
Amerikos rinkimuose? Uz nas’_., v „ .
socialistus jie negali bal-| ~Elk ?ahn’ Juodas šunie, 
suot, nes jie juos šmeižia.ines £au§i I snuki. 
Už komunistus jie da la-l Juodveidis tuojaus atsi- 
biau nebalsuos. Tai už ka ;nešė uzboną vandens su le- 
tada jie balsuoja? Jie bal-^ais ir pliupt pasažieriui 
šuo ja daugiausia už repub-ant galvos. Tas pašoko kaip 
likonus, aršiausius darbi- įdurtas, o juodveidis jam Į 
ninku priešus ir išnaudoto-sprandą ir tempia laukan, 
jus. O jeigu Jie už tokius'S,?m?n- sako: tau cia reiki.a 
reakcininkus balsuoja, tai !shPtl: ™’8t>,s.-’au nėra lai- 

reiškia, kad jie ir patįs to- bėga toliaus. Žmogus prie- 
kie yra, arba norėtų tokiais žinosi, bet nigeris pildo duo- 
buti. tą iš vakaro Įsakymą: davė

Priguli prie sanadriečių žmogui da sykį i kuprt’, iš- ant stalo.

Nigerio klaida.
Tūlas .John Smith važia

vo syki naktiniu traukiniu 
iš Bostono Į New Haveną ir 
eidamas gulti pasakė juo- 

įdžiui porteriui, kad tas jį 
prikeltų New Havene. Tik, 
sako, daug ceremonijų su 
manim nedaryk, nes mano 

i toks būdas, kad iš ryto aš 
labai nemėgstu keltis, ir 

i kuomet kas mane kelia, aš 
dabai pykstu; bet tu nepai- 
isyk ką aš sakysiu ar dary
liu: trauk mane iš lovos— 
i ir gana. Jeigu jau pradė
čiau perdaug priešintis, tai 
apliek mane šaltu vandeniu 
ir suduok Į sprandą.

Nigeris mandagiai pasi
lenkė ir pasakė, kad paliepi
mą jis išpildysiąs.

Apie trečią valandą nakti 
traukinys ateina i New Ha
veną. Juodveidis prieina 
prie lovos ir judina pasa- 
žierių:

—Mister, Mister, kelkis! 
Pasažieris pakėlė galvą: 
—Ko tau reikia?
—New Haven! 
—Eik po velniais!

I Ir žmogus vėl bampt Į lo- 
ivą. Juodveidis traukia nuo 
jo paklodę ir kartoja:

Bismar-

puspenkto rublio!” —”, 
ivisiškai basas likau!” '
i šalis, tik žvalgosi, tartum sugautas, o čia 
kažkoks kareivis šmakšt jam i ranką pen
kinę, pačiupo batus ir nudumė. Musų kur
pius užgniaužė penkrublinę stipriai ir au
sis suglaudęs latatai greičiau namon. 
Džiaugiasi. Ir kurgi nesidžiaugsi? Netikė
tai dyką rubli gavo.

Užgirdo apie tai kiti kurpiai—"Ė, mano 
puikus uždarbis, reikia padirbėt." Na ir 
puolėsi kuo daugiau batų siūti. Ir kitam 
kartui kiekvienas privertė visą krūvą batų. 
Tikėjosi uždirbsią. Atpigo! Kareiviai ėjo 
sau ir nuėjo. Likosi paprasti kasdieniniai 
pirkikai, kuriems tuo tarpu batai nereika
lingi. Kurpiai nosis nuleido. O pirkikai su
prato, kas yra. Dabar galima bus su kur
piais pasikalbėti. Ir štai vienas ateina ir 
klausia: "ką kainuoja batai?" Kurpiui jau 
ne penki rubliai galvoj. Džiaugtųs 4 gavęs. 
Taigi jis ir sako tikrą kainą,—keturi, girdi, 
.rubliai.—O 3 rublių neužteks?—"Juokus 
tamsta kalbi, aš juk dvi dienas dirbau. Bi
jok Dievo!”—"Ką čia Dievas, ir kam verkš
lenti ? Žiūrėk kiek čia jus šiandien prisirin
ko. Užteks ir 3 rublių.”—Atsiminė čia kur
pius, jog namie šeimyna duonos nė trupi
nėlio neturi, be to apsvarstė tai, jog jei ne 
jis, tai kits parduos už 3 rublius, o jis su 
šeimyna liks be duonos, ir apsvarstęs par
davė už 3 rublius. Taip pat pasielgė ir kiti 
kurpiai, kurių tuo tarpu buvo sunki padė
tis. O tie, kurių vargas nespyrė, parsinešė 
'batus namo. Dabar pamatė kurpiai per
daug batų esant pridirbtų. Jeigu ir toliau 
dar siūti, tai vis teks po 3 rublius batus 
pardavinėti. Ir štai jie sumažino gamybą: 
vieni kitur išsikraustė, kiti kitokio amato 
ėmėsi. Prekių rinkoje sumažėjo. Nušvito 
kurpiai ir paliovė savo pirkinius pigiai par
davinėti. Nesant batų, pirkliai buvo pri
versti brangiau mokėti.

Prekių reikalavimas ir pasiūlymas.
Mes matom, vieną kartą buvo batai par

davinėjami brangiau tikrosios vertės, kitą 
kartą—pigiau. Batų vertė pirmą kartą ir 
antrą buvo ta pati (2 darbo drenos, 4 rub
liai), bet rinkos kaina buvo Įvairi: sykį 5 
rubliai, kitą 3 rubliai. Delko taip esti? 
Štai dėl ko. Pirmą kartą batų rinkoje buvo 
maža, o pirkikų daug. Batų reikala
vimas buvo didelis, o pasiūlymas buvo 
mažas, tai yra, maža kas siūlė batus par
duoti. Kiekvienas pirkikas stengėsi nusi
pirkti, siūlė brangiau ir kaina kilo. Kiek
vienas kareivis puikiai žinojo tikrąją batų 
kainą 4 rublius esant, tačiau kiekvienas bū
tinai norėjo batus Įsigyti, taigi pinigų nesi
gailėjo. Nepatogu gi ištikrujų jam basam 
eiti! Antrą kartą, priešingai, kiekvienas 
pardavėjas, norėdamas būtinai parduoti 
savo dirbinius, mažino kainą. Kurpius tik
riausiai atsiminė, savo nugara patyrė, jog 
batų vertė—1 rubliai, bet jis matė maža 
esant norinčiųjų pirkti batus, o parduoti

ATĖJAU...
Atėjau i Aukų žemę
Aš vilyeiomis šarvotas,
Atėjau, nes amžiai lėmė
Man surengti audrų puotą.

Dausų saulė paslaptinga 
Iš padangių man šypsojo, 
Skaisčia liepsna, stebuklinga 
Mano sielą ten vyliojo.

Ir paskendo mano siela
Tos skaistuolės spinduliuose — 
Ir gyvenimas taip miela,
Lyg svajonių sūkuriuose.

Pažinau tada pasauli
Taip švelnuti nors audringą, 
Nes žinojau, kad ta saulė 
Slepia vylių veidmainingą.

Pažinau ir meilės gėlę,
Netikėtą — dievų sėtą,
Kuri ilgėsi sukėlė, 
Savo šypsena saulėta.

Miško Aidas.

TIRONAMS.
Kad surinkus viso svieto 
Ašaras žmonių išlietas, 
Kad susėmus karštą kraują, 
kurs kaip upę bėga srauja,— 
Išsigąstų ir tiroųaj. 
Svieto niekingi valdonai. 
Gal paliaut blogai jie darę 
Ir pabaigtų baisią karę... 
Jei tą kraują sulaikytų — 
Gilią jurą padarytų, 
Paskandintų žemę žiaurią, 
Prispaudėjų gaują biaurią... 
Bet tas kraujas žemėn sunkias, 
Vargšas skursta susilenkęs, 
O tironai draskos siunta, 
Kraujo pluskančio nejunta.

šilo Sapnas. 
Odesoj, 1915 m.



Sveikatos Kampelis. I

PLAUČIŲ UŽDEGIMAS .‘tyro oro šiltai, bet ne per-1 
Staigiai susirgus, kada šiltai apsirengęs. Langus; 

jaučiasi šaltis arba tuoj (aižyti nuleistus nuo vi iš
karštas uždega, burna pa- šaus ir pakeltus nuo apa-' 
rausta, kvėpuoti sunku,.kru-’^O8 kožname kambaryje,! 
tinėj jaučiama skausmas, ypatingai * miegamojo kam-Į 
tai jau tikras ženklas, kad,kario. Vakarinis ir lytin-j 
ligonis plaučiu uždegimu I £as oras taip reikalingas' 

... .................... |serga. Kadangi plaučių už-j kaip gražus oras per dienas, | 
degimas vra labai pavojin- ’r todėl nenuleisk langus 
ga liga, tai tuoj turi kreip-' nakčia arba kuomet lyja, 
tis prie gydytojaus. Plaučių' Ypatos, kurių sveikata 
uždegimu sergantis urade- ar^a stiprumas pražuvo, ne- 
da daug seiliotis tęsančio-'turi pasitikėti ant vienų 
mis ir raudonomis seilėmis! vaistų. Geras valgis daug 
(maišytomis su kraujais).1 Šūsnis, negu vaistai ir ta- 
I.abai sunku kvėpuoti ir jei- sa^ valgis turi būti jok i s. 
gu negali gulėti ramiai, tad kuris priduoda daugiausia 
patartina paduškomis ap-įiną*stingumo. Kiaušiniai ir j 
kamšius pavelyti ligoniui.mėsa geras maistas, bet 
sėdėti. Kartais ligonis kla-'kuomet kepti skauradoj, ne
joja, tad reikia prižiūrėti'lengvai suvirškinami.
kad nelaimė neatsitiktų. ! Būtinai reikia regulians- 

Karštis paprastai maino- kai valgyti. Patartina ger
si, gal ir didinasi iki 7 ar 9 ti stikleli pieno su šmoteliu 
dienai (šitas laikas vadina- duonos su sviestu arba uo
si krizio laiku). Ir jeigu Ii- kisielium tarp valgio, 
gonis pergali ši krizj, tai pa-’ Pienas geriausias maistas 
vojaus jau nėra ir tuoj ma-,sveikatai.
tosi grįžimas sveikatom ; Maistą gėrei ir išpaleng- 

žmogų susirgusi plaučių vo kramtyk.

uždegimu tuoj reikia pagul- ---------------------

dyti išvėdintam kambary, KLIMATAS IR SVEIKATA 
kur nesiranda jokių nerei-( šiarae laike daug daktarų 
Kalingų uždangalų, kuriuo-|Vra prasornį patarti vietas, 

^os. ^iala.1 ?aletlLVZ’kur klimatas butų tinka- 
silaikyti, ir kre.pti& gvdv to- miausjas sveikatai. Ypač 
jaus pagalbos, skudurai, į yra susirūpinę tie,
kuriuos ligonis spiauja, tu- p-urje turi silpnus plaučius, 
ri būti po uždangalu laiko- jštikruju gi tokie patarimų 
mi ir tuoj sudeginamu (reikalavimai yra pamatuo-

Kadanjp šita liga vra la- jarnj klaidingai.
bai pavojinga ir limpanti,, gena nuomone link dide- 
tai ligonio prižiūrėtojas pri- lėg klimato Įtekmės Į sveika- 
valo bebūnant kambary de- dabar užima nauja nuo
rėti aprėdalą, kuri galėtų mong, ka(Į .geras hygieniš- 
lengvai numesti einant is to j.a§ u2silaikvunas turi dau- 
kambario prie seimvmos ir, ^au svarbos,-negu klima- 
butinai nusiplauti rankas. įag ^Įeg dabar tikime, kad 
Indai ir stotkai ligoniui P.n* permainų Įtekmė, ar ant gė
ralo būti atskiri ir plauja- ro ar ahf blo^o. dauriau na
rni atskirai.

- (ro, ar ant blogo, daugiau )>a- 
;eina iš permainymo gyveni- 
jmo vietos, papročių, užsiė- 

*U0 .mimo, maisto ir socialių są- 

■ ligu, negu iš permainų kli-
APSISAUGOJIMAS 

ŠALČIŲ.
Atsiminkime, kad papras-'mato. Jei bus užtektinai su- 

ti šalčiai vra užkrečiami teikta tyro oro, gero, maisto, 
Gemalai šalčio gana veiklus bus nesirūpinama, kiek rei- 
ir gavę proga greitai plati-kia dirbama, pasilsima, pa
naši. Bet daugelvje atsiti- silinksminama. pasimankš- 
kimu šie gemalai" butų pereinama ir išmiegama, daug 
niek," jeigu tik išanksto ap- kūno ir proto nesveikumų 
linkvbės butų geriaus pri-bus lengvai išgydoma, 

žiūrimos.
Štai paprastos 

bės, I______
omenyje: ,; . . .-

1. Nosyje ar gerklėje uz- ir nesmagus, arba skaistus,

j Tiesa, klimatas turi Įtek- 
aplinky-jmę dėlto, kad jis paliečia 

kurias turime turėti'musų kūno patogumus; jis
Įgali būti nubodus, lietingas 

saulėtas ir ūpo teikiantis; 
jis gali priversti mumis bu-

sisenėjusios ligos.
2. Nusilpnėjimas papras-
. • • 1 11*____ ~tafnuo ligų, girtuokliavimo, <ti per dieną viduje, arba ga- 

persidirbimo, prasto maisto Ii skatinti praleisti kuodau- 
ir nedamiegojimo. jgiausiai laiko atvirame ore.

3 Ūmus persidirbimas ar;Taip, kaip nesenai vienas 
.......................Prašytojas yra gerai pasa-

iriausiai laiko atvirame ore

K Et EI VIS. .

i

retorium; B. \ aitkunas, yra aukščiausis kalnas, ko- jtizmo butų daromos operaci- 
kepyklos prižiūrėtoju ir jos ’' ..................... ........ ............... ‘
raštininku. J. Vaskelionis ir 
M. Balevičius yra paskirti

I

kios giliausios jūrės, kiek iš-Jos, tai mums da neteko gir- 
visoyra pasaulyje žmonių/dėti. Hipnotizmas daugiau- 

;—jei tų dalyku nežinai, tai’sia veikia į žmogaus nervus. 
’ _ •___ L. .1 t X •» 1 . • i

Kepyklos gaspado- i faktus. 'taikyti jį prie gydymo ner-

6. Keliūtas f aktų apie sau-J vų ligų, bet ir čia jo vertė
'ę. Ar žinai, kaip didelė yra Į yra labai abejotina. Kaip 
saulė, kaip ji toli nuo žemės, ;žmogų užhipnotizuoti, tai 
kiek žvakių šviesos ji duo-'keliais žodžiais čia negali- 
da ir kiek ji turi karščio? jma pasakyti. Tą reikia ge- 
Jei nežinai, tai perskaitęs į rai pastudijuoti. Kada nors 
šitą straipsni viską sužino-j prie progos įdėsime į "Kė
ši. * šleivi” platesnį straipsnį apie

7. Laiko palyginimas. Ar(tai-
žinai, koks laikas būna Kau- j A. Stikleliui.—Ačiū už iš- 
ne, kuomet New Yorke laik- -karpas.

į A. J. G.— Apie nelaimę 
Johnston City kasykloje ra
šėm jau pereitam "Kelei
vio” numeryje, todėl karto
ti jau neužsimoka. Bet vis- 
tiek ačiū už pranešimą.

A. Rcmkui.—žiūrėkit at
sakymą A. J. G.

priėmėjais rokundų nuo ve-(šitam straipsnyje rasi visus‘todėl tūli daktarai bando 
rro1-4-~ __________ /i

rium darbuojasi jau kelinti 
metai tas pats J. Rašytinis. 
Visi yra darbštus ir pažan
gus žmonės. Korporacija 
stovi gana tvirtais pama
tais, turi nt-osavą kepyklą 
ir gerokai kapitalo. Nors 
čarteris yra korporacijos, 
bet organizacija tvarkosi 
ko-operaciniu budu.

Reporteris.

Tėvai nusišovė ant sunaus 
kapo.

Paryžiuje baronas Monti- 
ni su savo žmona nusišovė 
ant savo sunaus kapo, nes 
tai buvo vienintelis jų vai
kas. Sūnūs žuvo pasaulinia
me kare 1918 metais. Po su
naus mirties tėvai labai su
sigraudinę ir dabar baigė 
savo gyvenimą savižudybe.

“KELEIVIO” KALENDO
RIUS 1924 METAMS.

Pajieškau draugo ANTANO KA- i 
RaLiAUS. jis gyveno Clevelande ar 
Detroite, kas apie jį žino malones 
pranešti arba pats lai ateišaukia. (6) 

JOS GORDIMON 
1*1 Third St., Albany, N. Y.

A. 

' REIKALAVIMAI.
ROU L. W. VA. REIKALINGI

M Al NERIAI
Dirba visas dienas, netrenkia i diF 

bant galima uždirbt nuo W iki Jl'J

PAL'L KOTRUNAS (7)
P. O. Bot 54, Ro*į M". Va.

M

j_.... ...... ......
Pajieškau Antano Migio, pirmiau, '■di7n‘a."”Aš“pau''dirbu malnose? 

pirdėjau, gyveno Mass. valstijoj, (b), ,,
ANTANAS VA1C1ENAS

Gumpos Pound Kd., Box 12,
. Peltham, N. 11. J

Pajieškau Antano Musteikos, 1920 , 
metais gyveno South Bostone; turiu I 
svarbų reikalą. Jis pats lai atsišau-, 
kia arba kas apie jį žino malonės 
pranešti už ką busiu dėkingas. (?, 

W. v. ANESTa
172 Washington st. Cambridgv, Mass

KAS TUR PRIEŠKARI
NIUS CARO RUBLIUS.
1, 3. 5, 10, 25, 50 ir 100; malonės 

pranešti kiek tur Ir po kiek pardilas. 
(7) A s noriu pirkt po 2 kiekvieno.

A. J. GNI2INSKAS
P. U. Box 502. JohnsUm City, UI.

Pajieškau Antano Kiėvno, Kauno j 
rėdybos, Mažeikių apskričio, Viekš
nių vaisė., Krakių kaimo. Meldžiu 
žinančių jo adresą man prisiųsti. Ai 
norėčiau susirašyti, arba tamsta pats , 
atsišauk ant šito adreso: (81 !
URŠULĖ ŠURILIENĖ, P. O. Box 72 Į 

Bridgewater. Mass.

PARDAVIMAI

Pajieškome brolio Domininko Dlus
kio, seniau gyveno apie Daivson, New 
Mexico; iš Lietuvos paeina iš Skuodo, 
Kretingos apsk., Kauno gub. Yra 
svarbus reikalas, atsišaukit. (8;

Emilija ir Barbora Pluškytės
S029 Harley av.,W. 1‘hiladelphia, Pa.

PARSIDEDA GROSERNĖ IR 
BL'ČEKNĖ.

Labai lengvomis sąlygomis. Biznis 
yra ant geros viešos gatvės apgę-vėp
los lietuviais.
tauriais. Biznis išdirbtus per kelioli
ka metų ir norintis 
visada laimės.

Ypatiškai ar per 
tęs dėl informacijų

SEKYS ir _______
101 Oak St., Lavvrcnce, Mass.

amerikonais ir J^rtą-

turėti savo biznį 

laiškus kreipti
nas agcnlus: 
LRBSA (p)

APSIVEDIMAI

sušlapimas, ypatingai kojų, 
ar perlengvas apsirėdymas.

4. Vidurių užleidimas ar 
užkietėjimas.

5. Prastas vėdinimas 
kambarių ar net ir per dide
lis užsisėdėjimas nevėdin
tuose kambariuose.

Turint koki nors užsise- 
nėjusĮ nesmagumą tuoj 
šauktis gydytojaus pagal
bos. Sergėkimės patarimų 
pusgydytojų ar tokių, kurie 
save "augštinasi gydytojais.

Prisilaikykime saiko kas- 
link valgio, pailsio ir mie
go, ir kiek galint praleiski- 

me laiką tyram ore.
Vėdinkime kambarius ir 

darbvietes nuolatos.
Kiek galint, užlaikykime 

kojas sausai ir šiltai.

"Keleivio” Kalendorius 
1924 metams jau išėjo iš 
spaudos. Yra tai idomiau- 
sis leidinys, koki tik Ameri
kos lietuviai yra turėję, 
štai iš eilės jo turinys:

1. Saulės ir mėnulio užte
mimai 1924 metais. Iš čia 
skaitytojas sužinos, kad 
šiais metais bus penki užte
mimai, tris saulės ir du mė
nulio. Be to da tarp saulės 
ir mėnulio šįmet prasi- 
spraus Merkuro planeta. 
Kada visi tie Įvykiai bus ir 
kur jie bus matomi, šitam 
straipsnyje viskas išaiškin
ta.

2. Permainos mėnulio 1924 
metais, čia parodyta kiek
vieną mėnesi, kada bus jau
nas mėnulis, kada priešpil
nis, 
čia.

3.

kada pilnatis, kada del-
rašytojas yra gerai pasa
kęs: ”Klimatas gaii imti la
bai svarbią dalį musų gydy
mosi bėgyje, tečiau klimatas 
vienos ar kitos apielinkes 
neturi jokių savotų ypaty
bių, kurios veiktų ypatingai 
prieš kurią nors ligą.”

Tuo žvilgsniu bus nepro- 
šali patarti tą patį, ką prieš 
keliatą metų žymus sveika
tos mokytojas yra pataręs: 
”Pavaikščiok po valandėlę 
atvirame ore du kartu die- panaikinta Amerikoje Ver

no je; tas į 
prie tavo amžiaus.

1924 metu sezonai. Ar 
žinot, kada prasideda žie
ma, kada bus pirma diena 
pavasario, kada pradžia va
saros ir rudens? Jei neži
not. tai čionai rasit aiškiai 
parodyta.

4. Darbininkų kalendo
rius. čia surašyti visi svar
bus darbininkų gyvenime 
nuotikiai. Pavyzdžiui: kada

pridės 10 metii *riJa? Kada prasidėjo rusų- 
____ ____ .Jei neti- japonų karas? Kada Įvyko 

ki Į tai, pabandyk tą daryti Kruvinas

ir pats persitikrinsi.”

PATARIMAI TIEMS. KU
RIE INFLUENZA ARBA 

PLAUČIŲ UŽDEGIMU 
SIRGO.

Daugelis nuo influenzos 
arba plaučių uždegimo pa
sveikusių negali valgyti ir 
jaučias silpni. Tyras oras 
geriausias vaistas. Tyras 
oras sujudins apetitą, pa
stiprins plaučius, jeigu in
fluenzos arba plaučių užde
gimo apsilpninti.

Ką tik pasveikęs turi kaip 
ilgai galima pasilikti ant

; Nedėldienis”? 
i Kada revoliucionieriai nu
kirto galvą Francuzijos ka
raliui Liudvikui XVI-tam? 
Kada buvo nukirsta galva 
Anglijos karaliui Karoliui 
I-mam? Kada kunigai su
degino ant laužo italų filo
sofą Vanini? Kada jie su-

Kada lietuvis studentas už
mušė Rusijos carą Alek
sandrą II-jį? Atsakymą j ši-

lamrence, mass.
Kaip dirba L. T. Korpo

racija.-
Gruodžio 26 d. pereitų 

metu čia buvo L. Tautos'. . , , -
Korporacijos metinis susi- ^.e».ino..m°k?kninką Bruną, 

rinkimas. Posėdis buvo ga
na gyvas, kas liudyja, jog 
šėrininkai labai interesuo- ... ..
jasi savo organizacijos rei-’l0^lu.j klausimus 
kalais. Buvo renkama vai- ^arn kalendoriuje, 

dyba 1924 metams; išrinkti' 5. Įdomus faktai 
Urbonas, mę. Čia tik gryno 

Bilą, vice- žinios. Jei nežinai, 
Dzevant- didelė žemė, arba 
raštinin- jos viduriuose.

----- -------  
rodis muša 12 dienos? Ar> 
žinai, kelinta valanda būna 
tuo pačiu laiku Romoj, Ber- 
line, Paryžiuje, Petrogra
de? Jei nežinai, tai čionai 
rasi visas informacijas, ir 
galėsi da kitam pasakyti.

8. Suvienytų Valstijų Val
džia. šitam skyriuje telpa 
Įvairios informacijos apie 
šios šalies vyriausybės apa
ratą: kas yra prezidentas, 
kokie žmonės sudaro minis- 
terių kabinetą, kiek vra 
Kongrese narių, kiek iš jų 
yra republikonų, kiek demo
kratų, kiek kitu partijų, ir 
t.t.

9. Pietų Amerikos valsty
bės. Ar žinai, kad Pietų 
Amerikoj yra 10 nepriklau
somų respublikų? Ar žinai, 
kaip jos vadinasi, kai jos di
delės ir kiek turi gyventojų? 
Jei nežinai, tai šitas straips
nis pasakys.

10. Kas yra Ku KIux Kla
nas? čia rasi visą šitos or
ganizacijos istoriją.

U. Kaip dirba pinigus. 
Įdomus straipsnis apie Ame
rikos valdžios pinigų dirb

tuves.
12. Kaip žmogus pradėjo 

oru lakioti. Istorinė apžval
ga nuo to laiko, kaip žmo
gui pirmu kartu pasisekė 
nuo žemės pakilti, iki šių 
dienų, kada žmonės jau mo
ka pasidaryti skraidomų 
mašinų.

13. Ar yra tikras Dievas? 
Be galo Įdomus ir smarkus 
raštas.

14. Laikrodis. Garsaus ru
sų rašytojo Gorkio svajo
nės.

15. Kameleonas. Juokin
gas pasakojimas apie vieną 
Rusijos pristavą.

16. Kaimo žiburys. Apy
saka iš Lietuvos kaimiečių 
atbudimo.

Tai tik svarbesnieji "Ke
leivio” kalendoriaus raštai. 
Be to, kas čia paminėta, tel
pa daugybė gražių eilių ir 
kitokiu pasiskaitymų.

Šitokį Kalendorių kiekvie
nas turėtų netiktai sau par
sitraukti, bet ir Į Lietuvą 
savo namiškiams po vieną" 
nusiųsti. Jo kaina 50 centų, 
bet "Keleivio” skaitytojams 
tiktai 25c.

Redakcijos Atsakymai.
Jonui Stropui.—Ačiū už 

eilutes ir paveikslėlius, bet
rasite Ii- mes ją sunaudot negalime. 

a _ • TT* .•

apie že- 
mokslo 

kaip yra 
kas yra 

arba kiek

šie draugai: -J. 
pirmininku; J. 
pirmininku; A. 
Iauskas, finansų 
ku: A. Navickas, iždininku; mylių ant žemės užima van- 
S. Džiovalas, protokolų sek- duo, kiek sausžemis, kokš

A. \ itkui.—Hipnotizmas 
.yra mokslas apie tai kaip 
'užmigdyti ypatingu miegu
žmogaus kūną ir protą. Te- 
čiaus ne kiekvienas žmogus 
gali hipnotizuoti, ir ne kiek
vienas gali būt užhinotizuo- 
tas. Kad su pagalba hipno-

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau Onos Kučinskaitės, po 

vyrui jos vardo nežinau. Taipgi pa- 
■■ieškau pusbrolių Antano ir Izido
riaus Stupuru. Jie visi paeina iš 
Raudėnų parapijos. Kuršėnų valse. 
Meldžiu atsišaukti šiuo adresu:

STANISLAVA PRESTAITĖ
11M>7 Statė St.. Scheneetady, N. Y.

Aš, Magdalena Valanšauskiutė, po 
vyru Uikienė, pajieškau savo pusbro- 
io Stanilovo Valanšausko. Iš Lietu

vos paeina Laivių kaimo, Salantų pa
rapijos, Kauno rėdybos. iš Lietuvos 
išvažiavo j Ameriką 18 metų atgal. 
Dabar nežinau, kur randasi. Jeigu 
dar gyvas, meldžiu atsišaukti, turiu 
svarbų reikalą. O jeigu kas apie jį 
linote meldžiu pranešti, už ką busiu 
dėkinga.

MRS. M. UIKIENĖ
64 Ilillyard St..

Hamilton Ont., Canala.

»

I
I

I__
° ?r"l gyvuliais it 

'daugiau g

PARSIDUODA FARMA.
18 akrų geros žemės, geros trio- 

1-os. graži apielinkė. Parduodu su 
ir padarais. Aš turiu ir 

ba našlio. Aš esu našle be vaikų Į baugiau gražių farmų. Norėdami 
neprastai atrodau. Meldžiu atsilan-(p>atesniu žinių klauskite per laišką, 
kyt. MRS. RUT. J JURGIS ŽALKAUSKAS
3812 Superior Avė., Cleveland, Ohio.' Sand Brook. N. J. (o)

Pajieškau apsivedimui vaikino
Aš esu našle be v

Pajieškau apsivedimui merginos 
r.uo 20 iki 30 metų. Aš esu našlys, 
turiu gražius namus vertės $5,000, 
turiu 2 mergaites, dirbu anglių ka
syklose, uždirbu $7.50c. i dieną. Mer
ginos galit atsišaukti be skirtumo ti
kėjimo Hile tik butų lietuvaitė. Pra- 
švčia pusiųstį savo paveikslą.

DOM. VENCKUS
107 Bouievard Av. Dickson City, Pa.

Geisčiau susirašinėt su dora mer
gina. kuri Įdomautų apsimainyt drau
giškomis mintimis. Pageidaujama iš
girst nuo ypatos, kuri pasimokinus 
biskį ir dirbus: prie kokio biznio. At
sakomas bus visoms.

ANTHONY BURTOM
General Delivery, Detroit, Mich.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nesenesnės kaiti 27 metų, kad butų 
gerai atrodanti ir kad turėtų nors 
kiek kapitalo. Aš esu 32 metų vai
kinas. gerai atrodantis, turiu gerą 
pradžią gyvenimo vertes 30 tuksian
čių dolerių. Su pirmu laišku meldžiu 
prisiųsti paveikslą. (6.‘

J. JANKAUSKAS
124 Brook Avė., 
Neiv York—Bronx, N. N.

i
į Gera proga dėl fotografistų 
■ Parsiduoda galerija labai 1**5^ 
Vieta per daug metų gerai Išdirbta 
ir biznis eina labai gerai. PriežaMĮ 
pardavimo sužinosit ant lietos. Co 

A. APONJKAS
205 E. Centre St, Mahanny City,

GERIAUSI LAIŠKAI.
Su gražiom dainom pas tėvus, ma* 

tiną. brolius, seseris, merginas, vai
kinus ir t.t. Extra dėl Velykų laiSkiį 
ir gražių postkarčių. Kaiųn vieaaft. 
Prisiųskit 25 centus pašto stampeęni$, 
gausit 12 laiškų. Už $1.00 6 tuzinus 
laiškų. Adresuokit. fljh

ŽEMAIČIO SPAUDA
233 N. Clarion St.. Philadelphia, Pa.

I

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės, ne jaunesnės 35; nietųĮ ir’, 
nesenesnės 35; aš esu vaikins >30 
metų, turiu gerą darbą, dirbu už ma- j 
šinistą, uždirbu daug pinigų. Kuri į 
mylėtų dorą šeimynišką gyvenimą' 
malonės susipažinti arčiau.

PRANAS STAKUNAS 
Grant Town, W. Va.

Pajieškau apsivedimui pabuvusios 
merginos arba našlės, katra j"ra su 
maža šeimyna. Aš esu vaikinas 28 
metu. Meldžiu atsišaukti

DAN. STOLP
111 Shaw Avė., Turtle Creek, Pa.

Pajieškau apsivedimui vaikino ar-, 
ba našlio. Aš esu našlė be vaikų, atro- ( 
d-"i neblogiausia. Meldžiu atsilanky
ti ypatiškai. M. RUTKAUSKIENĖ 
5342 St. Clair Avė., Cleveland, Ohio.

IŠMAINYK
l’layer Piano Bolius

Nors ir puikiausi lamstu piano ro- 
liai butu, bet per ilgą laika atsibos
ta. Todėl galite savo rolius išmainyti, 
dadėdami po 25 c. p: ie kiekvieno fo
lio. Galite mainyti taip tankiai, tąai* 
tiktai jums seni roliai atsibosta, 
užtikriname, kad busite pilnai lū- 
ganėdinti. Siųskite tuojaus per naš
ta. ' \ ’ S * i - PU

MUį«C«W> ENCrtĄMiE *
Box 348i fo) Grąnd Rapiite, Mict>.|

Parsiduoda Bala«džfek $
uvišlff, ag 
ų versti- 

— balandžiai 
visokių spabaj, 
Ant orderio yri* 
siunčiu į i'iska 
dalis Amerikos. 
Su užklausirnu 
rašykit laiškui

GEORGE BENDOKAIT1S
520 Wilson St, Waterbury, Coein.

: PATARMĖS MERGINOMS
APIE LYTIES DALYKUS. . 
Parašė M. H. Sangerient

Knyga papuošta tam tikrais ju-

, i ,i -5

L>'t 
šukom, vei 
niai 1

-

Pajieškau giminaičio Jurgio Vai- 
riur.o. Šumsku parapijos, Batrakio 
kaimo. Pirmiaus gyveno _ Bristol, 
Conn. Bus jau 1 metai kaip iš čia iš
važiavo ir nežinom kur. Malonėkit 
įsišaukti arba kas žinot praneškit, 
.ra svarbus reikalas. Brolis mir-la- 
nas palike daug turto. Taipgi pajieš
kau pusbrolio Miko Karaluko, Oška- 
Kvilių kaimo, Gižų parapijos, yra 
svarbus reikalas. Malonėkit atsišauk
ti šiuo adresu: MRS. B. VVHITE 

52 So. Elm St., Bristol, Conn.

Aš, Ona Žiurinskiutė, po vyrui Ze- 
mecki. najieškau savo brolio Petro 
Žiurinsko, paeina iš Suvalkų rėdybos, 
Seinų apskričio, Seirijų parapijos, 
Paliūnų kaimo. Kas apie jį žino, ma-! Federal St., Youngstovvn, O.'__
'onėkite pranešti arba pats lai atsi-1_______________________________________ ,
jaukia. ANNA ŽIURINSKIUTĖ1
203 Grcen St_ Burlington, N. J.

Pajieškau apsivedimui merginos ' . 
arba našles. Aš esu našlys ir turiu 2 
vaikus, taipgi turiu krautuvę, todėl i 
neturiu kito išėjimo kaip tik apsivest j ... . ______ ___ _
ir esu priverstas jieškoti. Duosiu kož-į veikslais. Išleido F. J. Stropiene, pri-

Ž. j. KONDROT, ’ (7) rims.
1738 Elizabeth Avė. Į Kurios da sitos knygos neturiu

Grand Rapids, Mich. tu°Jaus užsisakykit. Ji kainuoja $L» 
.------ ------------------------------------------------------ j Pinigus galima atsiųsti per moaey

Pajieškau apsivedimui merginos ®r51®ri’ arJ,a įdėjus popierinį dolerį j 
arba našlės nuo 25 iki 35 metų. Aš la,ską. Adresuokit taip:* 
esu 35 metų. Kam nereikalinga nėra- ! MRS. V. RADAV1CH (—)
šinėkit KRANK -J. MADISON (8> 506 N. Elhvood avė-, Ballimare, MdL

ir esu priverstas jiesseu. izuvsiu tsiviuu r. <i. ovrupieoc. pil
nai atsakymą. Amžiaus 34 metu, ad-' dėdama naudingų patarimų ir nrete- 
resas:

Pajieškau savo vyro Viiimo Klimo, 
lis paliko mane su mažais vaikais ir 
.težinau kur dingo. Aš neturiu is ko 
■yventi. todėl meldžiu greitu taiku 
(Įsišaukti. Jei neatsišauksi, tai aš 
tusiu priversta jieškoti atsiskyrimo.

ANĖLĖ KLIMIENĖ
12073 Gallagher Avė. L’etroit, Mieli.

MOTERIS BARBEEYS
Išbandyk musų galvos ir veide 

jrs, $2 už kieį- 
vieną gydymą. Mes taipgi išniokina-

(f)
M. Nossokoffs International 

Ilarber School 
1202 l’cnn Avė., Pittsburffh, Pa.

EXTRA!
Pranešu visiems, kad turiu dai- Į 

liausiu laiškams popierų. tinkamų dėl massage su Vailei Kay 
giminiu, apie 20 skirtingų spalvų, su 1 ' ' \ ‘ ...
paveikslais, labai dailios. 4 tuzinai uz me barbeno amato į trumpą lai^ą. 
$1.00 ir 4 kalendoriai už $1.00 Adre-. Dėlei informacijų rašykite: (’^
suokit:

J. YERUŠEVICUS
IJox 68. Lavvrence, Mass.

Aš Jonas Kudžmanis, iš Mikiėių 
■ainio, pajieškau Salutkos, Gerdašių 
caitno. Leipumi parapijos. Girdėjau, 
:cnota. Turiu svarbų reikalą, todėl 
neidziu atsišaukti arba žinantieji 
>r:.neškit. busiu dėkingas.

•JONAS KUDZMANAS 
2258 Ž4th St., Detroit, Mich

Juozas Dubėnus, pajieškau se
serų Mortos Bubeniutes ir Salomėjos 
Katkienės, Vilniaus gub., Trakų ap.-k.. 
Merkinės parap., llgiriinkv kaimo, 
dalo nes atsišaukti, arba žinantieji 
.eiksites pranešti. Gimines ir draugai 
.atpgi malones atsišaukti,

JOS BUBEN
Intake, Groveland, Calif.

Aš.

Jieškau tėvo JONO GERULAIČIO, 
Arzuolupių kaimo, Lu 
sakių apskrities; ap 
Lietuvos ir rodos atv 
gatuck, Conn. pas J.
3 sesers ir vienas brol 
svetimus. Mamai mirų 
siųsdavo nei laiško. .. _
pusseserės Onos Bartkytčs-Maksvy-j 
tienčs. Tumšių kaimo; gyvenusios 
Hammond. lnd. Malones abu su tė-j 
veliu atsišaukti arba kas apie juodu 
žino teiksis pranešti. Aš atvažiavau 

Amerika ir noriu pasimatyt.
ONA GERULABUKĖ

j 136 So. 50th Avė.. Cicero, III.

Aš, Matcusas Joi.uška, pajieškau 
savo švogerio Juozapo Zubavičiaus. 
Jis gyvena Chicago. III. Aš pamečiau 
jo adresą. Norėčiau, kad atsišauktu.

MATEUŠAS JONUŠKA 
Camp 101, Souav; Lake, Alinu.

uetų iš) 
; Kau
ti. Mes'

i

I Į (Kk-. už benką ‘

9

Puikiai 
Pasirėdęs Jaunikaitis.

Galit dėvėti naujai euprosytą siutą ; Stikliniai žibančius čeverykus. 
Jurų pirštų nagai gali būti puikiai nupalimoti. Tr bariai, švariai nuskusta? vci*las9 
liet — jei jūsų galva pilna —tai tas stigaiiina vigkų.

Ką tokiam atsitikime painanv.s apie jus jusi; mylimoji panelė? V ju^j pągi- • 
tango:*, padaryti cmrą impresiją, nueis niekais, jei jųj» p*x<iūt»itc kasyti sa'.o gal>4 
ir barstyti nevarias pleiskaną.* po visą kambarį. NaudvkiC 

| Grauu aptiekMe 1 R&ffles
pleiskanų mirtinąjį priešą ! Užlaikykit s^-.c kitų pagarboje. Tik ku trupučiu pairi o - * 
kit gaivos olą kick'ieną vakarą p* r koria dešimt dienų ir daugiau vi rvikėn jums , 
gėdintis nusiimti savo skrybėlę bilc kur. Pleiskanos išnyks visiškai j trumpą laiką i> 
ir j“) to. vijdcas ką reikia daryti, tai retkarčiais patrinti gvvos odų si 
ir daugiau ni< kuomet pleiskanos jus nekankins. Koks skirtumas tuomet bus! ( 
F. AD. RICHTER A CO.. 104-114 So. 4th SU BrookJyn. N. Y.

į

.'VMMMMMMMMaMeMMMMMMMMMMMMtMMt

Lietuviškai - Lenkiška Aptieks
* ' Jeigu norite teisingų vaistų žemoms kainoms, tai visada ateikite 
į į ant 100 Salėm st., kur rasite visokių naminių vaibtų, šaknų nuo viso- 
<’ kių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjime, nuo užsisenėjusio reuma- 
1' tizmo, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valymui, nuo uždegimo plau- 
i i ėių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slaptingų 
' ■ ligų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo dėl vyru ir 
] į moterų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių turime. Mes 
i ! jums patarnausime kuogeriausiai, pašaukiame geriausius daktarus 
' ; per telefoną uždyką. Todėl, jeigu norite gaut gerus vaistus ir suėė- 
i i dyt pinigus, tad ateikite į APT1EKĄ po numeriu

;; 100 SALĖM STREET, B0ST0N, MASS.r_________________________



--------- ---- ----------------------- ----------- Įkauli—ir žmogus

FELJETONAI |.£t^
________________________________ i i tais;, damas 

» i i i x 'jočius prie
—Palauk da, skaityk to-

Varau toliau: ” 'Keleivio* 
dėjai yra didžiausi kapj- 
listai. Jie apsipylę pini- 

’.is nuo galvos iki kojų. Jie 
ri nusipirkę brangiausius 
įtomobilius ir ūžia po Bos- 

ona. taip, kad ir Rokfeleris 
lan;s galėtų pavydėti.” 

Na. kas čia dabar išei- 
__onboii o* įom __

|

ŠALIN GRAMATIKA!
Išėjau vakar su šluota 

kiemą iššluoti ir žiūriu, kad 
su kitom šiukšlėm išversta 
bačkon gera knyga. Pavar
čiau aš ją ir radau, kad ant 
jos viršelio auksinėm lite
rom pai ašyta: " I rietuvių
Kalbos Gramatika".

Ką ji reiškia, aš nežino
jau, bet mano namuose gy
veno Peliksas Pabraiža, ku
ris rašinėja i laikraščius 
korespondencijas ir šiaip 
yra pamokytas vyras, taigi 
aš ir nuėjau pas ji su ta 
"Gramatika".

—Žiūrėk — sakau — kas 
čia tokia do knyga?

0 jisai juokiasi ir sako:
—Aš pats ja išmečiau.
—Kodėl? Juk da gera 

knyga!
Bet jis man tuoj išaiški

no, kad lietuviška gramati
ka dabar jau neturi vertes.' 
Nuo to laiko, jis sako, kaip 
lietuviai susilaukė savo val

džios. gramatika pasidarė i «ir a gos TAUTININKAMS, 
priešingas musų tautai 
mokslas. Ji reikalauja, kad 
visi paprasti daiktvardžiai. 
kaip antai 
"paršas", 
rašomi su mažaja

?

I

i

?—sakau 
i-aipsnio 
Ta, kad 
i bar.krutija ir miršta 
.baigoje sakoma, kad 
etiiri Ktir pinigų dėti. 

■ iškia, jog jiems labai
i sekasi...
—Taigi, ar dabar žinai, 
ir "Sandaros” pisorių rū
mas’—tarė man Džianas 
įaliežuvis, ir ištraukęs iš 
ano rankų tą laikrašti nu- 
o sau I'rodve garsiai kva- 
damas.

į

\1;

tet

Jo teise

kas są-

vesti, 
užimti

jo 
jo

išaiaukimus 
aiavimo. 
.. ferma
ta vieno

tenę 
teisę

Skaityk šituos straipsnius 
v;;itė ir pasidėk ateičiai.

1 INE 
Masu.

gauti 
užsienin.

> VClkllS. 
jau ir Roselan- 
senį Norkų, iš- 
jo sustingusius 
grindų.

TAVO KŪDIKIO
GIMIMAS t'ZREKVRDt OTAS?
Jstaivmsū reikalauja, kad kiekvie- 

> kūdikiu gimimą gydytojas, slav-

nrupinania 
kiekviena turi 

’.ike nalagų, ta; 
SAUGUS.

Na. 
kad asilai ne

miršta, 'net dvesia.

A. Garbuka

s
9

1

SS.ES FONIA ■ • 
S.S.LITHUANIA

i

■t.

» 
4 
i
I

Nuo 3 iki 9 rak.
NEDEIJOMIS:
Iki 1 v. po pietų.

Biblijos studentai sako 
savo pasekėjams, kad nuo 
siu motų žmonės daugiau 
nebent irs. Galbūt jie ir tei
sybę sako, nes tie, ką bibli
jos studentams tiki, turi 
asilų protus. Na, o seni 
žmonės sako.

i 
i

BULGARIŠKU SOLIU 
ARBATA.

(i’lfcUIU t ADIS tU t Kilti JO 
AKU VI A >

link karštą prieš gulsiant 
‘•L aši! IMML'l SA La ’O. 
Si:’'. ark;, mta kepenę. 
St*i:ttay pilvu.
! ru.:-'j žoiių Arbata .nada-yia

> s» *ol j;. .Ii o k-auj:t ir pa
ti tnnoyui Luti sveiku.
Parsiduoda visur Aplietame
a* nusiųsiu ap.i-atrsia ici'ta l 
šerfnya. i.a [>akeli ui Si.ar

ti-/. aitai t; už '.j.2o. Adre- 
Von Seh'.ick, l'i ’-ident 

i. t’oįrrpairy. r*> Mai- 
l’ittsb'i.-j-h

AMEMCA
Trnnpas ir tiesus 
it ną. i <» ; • \

LIETUVOS
Savaitinei išntaukLuai. 
pararkunii*!.

*!es i^,?v'b*t<fn išgs 
kaitas.::* dokumenl-is (?• l;>itii-» 
afi<kiviuis». Mu u’rep>-ez"iitan- 
t.ii aprūpina až.ies :u ; visu
kuom, ir.<<> pradžius iki ,.ui al
gai i*el ioites.

Kaina* ir laivu 
(•.‘.siunčiam ant parėta-

betari rezervacija ir 
rijų kreipkitės pra- b, 
vietinio agento arba į 
HCl.LAN’D AMERICAN
89 Statė Street. Busion.as jam. — 

pradžioje pasa- 
"Keleivio" leidė- 

, o 
jie 

kas 

še-,

I

iI

kUDiKių 
'EROVes skyRIU^

DEL APRŪPINIMO "S 
MOTINŲ IR. d U 

^KŪDIKIŲ SVEIKATOS.;

“Į

Aitvaras.

Kūdikio sveikata
ir ūgis remiasi 

daugiausiai ani val
gio, kuri jis gauna- 
Kūdikis turi būti nu
praustas ir papenėtas 
reguliariška. Jei nega 
Ii žiii-Jyt Lūdikie, tu
rėtumėt varlei — 
Bcrdeifs Eag’.? Pieną

"stiklas", "upė", 
ministeris". butų 

raide. O 
tuo tarnu lietuvių valdžios 

reikalauja, kad to
bulų rašomi su 

raide, ir da žodis 
turi būt pridėtas,

I 
I-

i'

unai as 
kie vardai 
didžiąją 
"ponas” 
pavyzdžiui: "Ponas Aliniste- 
ris”, Ponas Viršininkas”, ir 
taip toliau?.

Aš neiškentęs paklau
siau:

—Ar paršą irgi reikia ra-; 
syti, "Ponas Paršas”?

—Tame ir dalykas—sako 
man Pabraiža—kad tokius' 
daiktus, kurie žmonėms bū
tinai reikalingi ir naudingi,: 
kaip antai paršas, kumpis, 
pienas, vanduo ir t.t., Lietu-; 
vos laikraščiai rašo su maV 
žaja raide, o tokius produk-, 
tus, kaip "Kunigas”, "Virsi-; 
ninkas”. Vyriausybė”, Ka-' 
binetas”, visados su didžia-' 
ja. Gramatika tam priešin
ga ; jai ir ministeris, ir vys
kupas, ir veršis, tai vis ly
gus daiktai. Vadinasi, ji ne 
krikščioniškas mokslas, nes į 
didžiausius valstybės ir ka
talikų bažnyčios autoritetus 
sulygina su vuo jeguo'tais 
piliečiais. Taigi, šalin gra
matika ! '

Ir ištraukęs tą knygą iš 
mano rankų jis paleido ją 
per langą vėl i kiemą, patai
kydamas i tą pačią, bačką, i 
kurioj aš buvau ją radęs. į

Ir kaip aš dabar apgalvo
jau, tai ištikro toks moks- ! 
las yra nepatrijotiškas ir. 
nekatalikiškas.

Dženitorius.
, - I

i

u: tvirtas tautininkas 
ticagielis varpininkas 
.rbu Jei *autos gerovės 
dėl varpinės bendrovės.

'eifcgrainas” sirguliavo, 
i.iginę džiovą gavo,

■ kaip kojas jis pakratė.
. nt jo kapo ""Varpą" statė, 

aikiu Juozas "Varpą” traukta, 
alininkus arčiau šaukia: 
Vyrai, kibkite i šniūrą, 
uampykit savo skūrą.
ii bus ""Varpui"’ ant naudos 
ant labo Lietuvos.

k doleriu negailėk it, 
ozui šniūrą traukt padėkit, 
ozas šniūrą tolei trauks.
•1 tik dolerių jis gaus.

A. Garbukas.

t
M PIKIUI .VrsiKAI

Motina turėtų bent sąva 
■Ovoje ir neturėtų griebtis | 
o ų ruošos iki sukaks mėi i 
'ugv.1. -Jai tokis poilsio 1 
reikalingas atsie'aut:.
kraujo tekėjimų ir pairai:' 
>avo kūdikiai.

Motinos maisto energija net'.i 
būti suvartojama sunkiam r*i 
durimi, bet turi eiti i krutu pieną 
kūdikio. Bile darbas, kuris nuvarą 
r-a motina perdaru? gali atsiliepti 
kūdikio sveiką ausdiną

Palatos nėra įąa— 
to.* įtempimas. Piarr.ol 
pinui su-velninti.

Kuomet kiekviena n»-«-i: 
yra tinkamai 
ir kuomet 
priežiūra ! 
MAS BUS

$
/4 
Z
I

______ 2
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KUNIGAS BUMŠA.

Jei kas Rumšą nor pažinti. 
Tas tur "Draugą” jo skaityti. 
Ten sudėtos jojo mintys. 
Kaip supuvę medžio pintys. 
Už Puricki jis užstoja 
Ir davatkoms pasakoja, 
Kad jis yra geras vyras. 
Kunigėlis labai ščyras. 
Jus Puricki šenavokit, 
Po sijonais pakavokit, 
Milieislai kad nerastų, 
Cicilistai nesuprastų.
Jei sijonas jus praplyštų 
Ir jis galvą lauk iškištų. 
Tai apstikit jam kalnierių 
Padarykit kavalierių. 
Nuo arešto išgelbėsit. 
Puikų vyrą sau turėsit— 
Jisai jumis pamylės 
Ir vėl šmugeliuot galės.

A. Garbukas.

i

Į no kūdikio gimimą gydytoj 
'rytoj'., t;r pribuvėja raportuotu j 
j sveikatos Litini a*Ka miestelio kler- 
| ką. kuris savu keliu praneš Valstija 
i Board cf Health. Jei nesi tikras, kai.
.-.tas buvo padaryta, tai rašyk pat- 
i Stale Board Health, jei ten nebus 
nieko užrašyta, tai "ausi blanką, ku
rią išpildęs pasiusk pats. Nėra vėlu 
tą padaryti bile kada, ir gali būti ta 
jom bus svarbu kada nors ateity.

Yra svarbu užrekorduoti tavo ku 
dikio gimimą dėl sekančių prižasčių

Kad parodyti
Kad narodvti

kyklą.
Kad parodyti
Kad parodyti 

dėjimo.
Kad parodyti
Kad parodyt;

vietę.
Kad parodyti 

portą keliauti
Kad parodyti motinos teisę 

p<isičs pensijos.

užtai, kad per 
tris gentkaries 
giito daugiau liūdi 
į stiprius ir svita 
vyrus ir moteris, 
gu visi kili Lūdi 
maišiai kartu s.išči 
Jei Jūsų kūdikis m 
miega nakčia, verkia 
ir nerimauja,

GYDUOLĖS
NUO VISOKIU SILP

NUMŲ*
Padirbtos jos yra iš senų garsių 

gj duolių r.uo persišaldymo ir viso
kiu negalių. Jos sudrutiaa. kum. ir 
suteikia stiprumą. Jos apsaugoja nuo 
persišaldymo ir kitų ligų, pasiuėka- 

iar.t savo gaivinantiems sudėti-
• ryt g
Malonios gerti ir gaivinančios.

IUUDYEK & JOYCE 
l:ruadway, So. Bosioo. Mass.

PAl L A. EGAN 
Cambridge St. E. Cauibridge 

ST A N D A R D P H AR M AC Y 
So. Alain St., Kali River. Mass.

APTECE I’OI.SKEJ SZARKA. 
1080 \cushnet Avenue, 

N'ew BedLbrri. Mass.
VERNON DRUG CO. 

illbury St.. VVoreesier. Mass.
VERNON DRUG €O.

123 High St_ H-olyoke, Mass. 
BAY STATĖ DRUG CO. 

Palmer. Mass. 
STEPHAN F. CHAMBERLAIN 

Ar.dreiv Sųuare, So. Roston, Mass. 
DaVID CABIT

100 Salėm Si.. Boston. Mass. 
LITH L A N! A N PH AR MACY 

Intervale St- .Montcilo. Mass.

CUNARD
ii BOSTONO į LIETUVĄ 

per Liverpool, 
e.nr nauji;, dideliu, puikiu alieja 

varomu laivu:
K SONIA tetariu 21 ir Kovo 23 

SCYTKIA .......... RelaadiM 27
Gteitas patarnavimas į Lietuvą ir 

i visas Baltijo' valstijas. Puikios vie
tos. "eras va.gi*.

Taipgi i Ntaw Yorko, ypatiškai 
pri/.iarėtu kelionė • Lietuvą ir visas 
B-.ityos valstijas kas subatą ant tri
jų mariu milžinų, su persedin.u 
Southampt/one.
3IAURETANIA. AQl ITANIA, 

BERENGARiA.
Taipgi reiruliariai išplaukimai tie- 

stasr ; llanibui":; ant nauju aliejum 
varomų laivu.

3-ėia klesa:
Į ilamburą-ą S103.50 ĮPiiiava SiCC.ft 

Kares taksai $5.ov.
CUNARD piniginiai orderiai >ši .<•- 
kami Lietuv >j greitai, iržtiknntai, 
y-'ai. Dėl iaicrrr.acijų kreipkitės prie 
vietinio ay. ato arba j
i i NARU STEAMSHH* ( O.. Ltd.,

ŽARUOS

jo metus ir pilietybę, 
jo teisę lankyti mo

jo teisę dirbti, 
prie pavei-

KŪDIKIO PIRMOS DRAPANOS
Sekanti dalykai iš drapanų yra rei

kalingi kūdikiui ir turėtų būti jau i.š- 
kain.o parūpinti:

1. Keturi tuzinai
O
o

kucitais neauga t 
Į, gal pienas nėra 
išritamas. Tokia- 
ū.ėj.’je, Eagle

jar.i
me
Pienas o riš klaushafo 
aip kaip tūkstantinis 
loiiau. kurios nega- 

hi. savo kūdi-

TeL Beata 61H
OR. N. M. FR1E0MM 

-iBBClALISTAS VENKSUKŲ 
LIGŲ.

VYRŲ IR MOTBRŲ.
Taleri kraajo lira Ir 

HeometiaaMt.
?elMdc«: Nuo 9 ryto iki

S vakare.
teta wąsH1NGTON ht 

BOSTON. MASS.

128 Statė
Boston, ?,isss.

KORTH
GERMANI 

LLOYD
Sąvaitir.iai išptaukunai i 

I.IErUVA
NEW YORK—RREMEN

Ant puikių I.aivu
( oI.L MBl S—Si i TTGART 

—MlNCHEN
ir ant kitu vienos Liesos lai
vų. Pagerinta, trečia klesa 
Parankus, uždaromi kamba
rėliai su 2 ir 4 lovom.

Reikalaudami laivakorčių 
kreipkite* prie vietos agen
tų arba į

NOKTI! GERMAN’
1.LOYD

1?2 VVashingtoa St 
Boston. Mass.

ITALIŠKI ARMONIKAI.
Mes išdirbame ir importuojame vi

sokių rusiu rankomis dirbtus 
ITALIŠKUS ARMON1KUS.

Tai. So. Bostoa 304-W
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETU VYS DENTISTAS; >

VALANDOS Nno 9 Iki 13ispildysit kuponą apačioje šio skelbimo ir prisiėsit 
m inis, mes atsiusime Jum Jūsų kalboje literatūros, kaip 
vaitot ta pieną, ir kitas svarbias informacijas.

THE BOSDEN CO34PANY
Sorden Euilding New York

Tai yra geriausi armonikai sviete. 
Ant 10 metų gvarantuoti. Musų kai
nos žemesnės negu kitų išdirbėjų. 

į Dykai suteikiam pamokinimus. Rei- 
I kniauk katalogo, kurį pasiuneiam 
DYKAI. 1 (9)

j KUATTA SERENELLI & <?O.
Sl7 Blue Island Avė., Dept. 24. 

Chieago. III.

vystyklų.
Keturi flaneiio pilvo saistai, 
šešios sukneles.
Dvylika baitų marškinėlių.
šeši flaneiio petikočiai. (Gert 

rude).
Keturi naktiniai marškinėliai.

Du. žipončliai.
Tris apatiniai marškinėliai, 
šeši čiulpikai.

. Lakštas špilkų

. Viena blėšinė Talcum Dauderio. 
. Vienas šmotukas Castie muilo.

Seredomis iki 12 diena.
Ofisas "Keleivio’’ name 

151 Broadw*y. tarpe C ir D 
SU. BOSTON. MASS.

KUPONAS
Pužymėkit katrą Literatūrą Norit 

Penėjimo Valgiai
Instrukcijos Vaikams

Vardas __
Adresas

Kas be ko negali apsieiti.
Žydas negali apsieiti be 

ubagas be lazdos, 
be 
be 
be 
be 
be 
be 

ap- 
Vilnis” be pieme-

barzdos,
LaLSves 

nunšaino, 
laikraščio, 
I vailų raštų, 
liežuvavimo, 
gaspadinės.

RAZUMO NĖRA NAMIE.
Einu aną vakarą So. Bos

tono Brudve ir susitinku 
Džianą Ilgaliežuvį. -Jis man 
bakst Į šoną:

—Sei, Džiodž, kur "San
daros” pisorių razumas?

—Galvoj. 
—Nausa!
—Na, tai kur?
Džianas nieko 

tik išsitraukė iš 
suglamžytą "Sandaros' 
merį ir išvertęs viršun vidu
rini puslapį, pakišo^ man po 
nosia:

—Paskaityk čia. tai žino
si. .

Paėmiau ir skaitau: ”Vi- P’ra’ neauga.
si 'Keleivio’ draugai jau ša
linasi nuo jo, nes jis įsileido 
į savo namus lenkiška viš
tą. ’ Keleivio’ leidėjai jau 
bankrutija ir jiems tuojaus 
reikės pasiūti paskutinį rū
bą. Graborius tik sukals 
jiems grabą, ir viskas bus 
užbaigta. Ura, keleivinin- 
kams galas!”

Petskaitęs tuos žodžius, Pagarsėjęs Chicagos ris- 
aš nusiminiau: tikas Požėla yra tikras chi-

—Tai reiškia, kad turėsi- ropraktas. Jis pagydo vi
nie šermenis?—sakau aš sus, kurie tik apserga risty- 
jam. nių liga. Palaužo nugar-

7 trr
neatsakė, 
kišeniaus

nu-

f

redaktorius 
Baltrušaitis 
"Draugas"

, davatka 
kunigas

"Keleivis”
• laikio, "Naujienos” be 
skelbimų, ” 
nu, Rusija be kartuvių.

Į 
j
I

numirti, tai • r:‘

I 
t

Laimingas Leninas, kad 
pasiskubino
i.ors iškilmingai tapo palai- 
< otas. Jeigu, ant nelaimės, 
jis butų pasveikęs ir kiek il
giau pagyvenęs, tai gal bu
tu atsidūręs ten, kur nei pi-

Ners daugeliu atvejų sveikas ir 
normali? kūdiki* nereikalauja gydy
tojo priežiūros, bet tai tik laimingas 
r.’.’otikis ir hevisada atsitinka. Kuo
met kūdikis nėra sveikas arba neau
gti kaip reikia, motina neturėtų svy
ruoti kreiptis p>ie gero gydytojo. Iš 
k’tos pusės, normali* ^vaikas, gauda
mas tinkamą priežiūrą ir maistą, 
pieną krūtų arba Rorden’s Eagle 
Pieną, jei krutu nėra, privalėtu iš
augti i sveik?, normali vaiką. Milio- 

ir miliona: kūdikių išaugo į svei
kus ir vikrius vaikus per kombinavį- 
mą geros motiniškos priežiūros ii* 
maistingumo esančio Borden’s Eai-L- 
Piene.

$
I
4 
!

Kūdikiu
į Knyga

__  5
(Lii.liuani.a3

MEDICINOS DAKTARAS

Dr. LEO J. PODDER iš Petrogrado j
>i>eciaii*tas slaptų lięų moterų ii
Ivi.- . A’ j r _ . ''išicill.

Telefonas Jlavojarket 3330
HAMBERS STREET. BOSTON. MASS.

------------ „ - —
irvyrų, kraujo ir staras. Kalba len- f

Komunistai juokiasi, kad , 
Lietuvos buožių valdžia bu-; 
' o pasodinusi kalėjiman sa
vo buvusi.j>rezidentą Smeto-, 
na. Bet kodėl komunistai 
nesijuokia, kad bolševikų 
’ čeką” laiko po areštu savo 
"popiežių” Trockį?

^lSE5cSBS2StS«ii>?S2St5^S25HSH52S25?j

2 Lietuvis Optometristas

Išegzaminuoju akis, priskiriu 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir amblyopiskose (aklose) aky
se sugrąžinu šviesą tinkamu 
taiku.
J. L. PASAK ARNIS O. D.
447 Broad»ay , So. Boston, Mass

l f.

f.ARDžIAl’SIS IR SVEIKIAUSIS GERBIĄS

■’ padarytas iš įvairių GYDANČIŲ šaknų ir žolių. 
-JIS priduoda gerą apetitą prie valgio, sudrutina 

■“gsy.: ;s ir suteikia ramų miegą.
TORAH GALIMA GAUT BILE KURIOJE VALGO

MU DAIKTŲ KRAUTUVĖJE.
Vartokite TORAH, o persitikrinsite kiek jts priduos 

Jnuris sveikatos ir ramumo.

TORAH COMPANY
28 SC1I00L ST CAMBRIDGE, MASS.

E^elLIETUVĄ.
PER hamburg^,pilia\ą 

'• A’SfiA LIEPOJE?.
Važiuokit visi parankiu ir tiesiu keliu

Lietuviai važiuoja j Piliavą 
Aplenkia Lenkų juosta (kartdorių) 
Visa J-ėis kleivi padalinta i kamba
rius ant 2-jų. iTin. 6-šių ir 8-niu lovų

Vst>ari«v 27 
.. Kovo 19

Trečios Klesos Kainos į: 
Hamburgą $l#3J»0 — Piliavų $103.50

I.iepcjų ir Memelį $107.00 
pelei taftų ir žinių kreipkitės prie 

savo agentų.



|žemlapĮ ir pataisė arti 30 
vardų. Pataisyta kalbos ir 
sienų (Gener. štabe) atžvil- 

jgiu žemlapĮ Karo Mokslo 

(Nuo musų korespondentų ir iš Lietuvos laikraščių.)| i Skyrius jau yra nusiuntęs 
minėtajai Įstaigai. Tai bus 
pirmas Lietuvos, žemlapis 
su grynais lietuviškais para
dais pasauliniame atlase.

KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
Kunigai persekioja moky- laikomu ta, kuri turi nema

todus. ."
KURŠĖNAI. Kad kunigai 
sunkiai pakenčia kiekvieną 
savistovi žmogų, tai jau ži
noma. Tokiais kunigams ne
pakenčiamais ”sutvėrimais” ’ 
daugiausia tenka būti liau- mito” redakcijai 
dies mokytu.’ams. Kovos, Laisvės Al. 

priemonėmis kovoti su mo
kytojais iki šiol buvo: klau-

- sykla, sakykla ir mitingo 
bačka. Dabar—jau randasi 
dar viena tvirta ”krepostis.” 

Pei nai, Smilgių mokyk
loj nedėstant tikybos pamo
kų dėl kunigo neatvykimo, 
eidamas savo pareigas—pa
sirūpindamas tikybos moky
mu—mokytojas kvietė kuni
gą atvažiuoti tikybos moky
ti; nieko riegelbėjus—pra
nešė Inspektoriui. Praneši
mas Inspektoriui per S\. 
Ministeriją, iš Vyskupijos 
Kurijos ”atsirangė" ir kle
bonui, kurs ant mokytojo 
baisiai užpykęs surašė šviet. 
Ministeriui skundą, kurios 
sudrutinimui 'išpešė” 3 tė
vų parašus. Skundas, gir
dėti, buvęs vizitatorių, vie
toj tardytas. Mokytojas bu
vęs skųstas: kam iš Smilgių 
prad. mokyklos išmestas 
kryžius,—prikalbinėjęs tė
vus nevežti kunigo tikybos 
pamoku,—socialistas, demo
ralizuojąs vaikus. Nors, 
kaip teko patirti, visi skun
de minėti dalykai tiesos ne
turi, bet esant 'Tokiems” 
laikams nežinia kokios bus 
pasekmės, nes mokytojas, 
mat, laike rinkimų agitavęs 
už kairiąsias partijas.

Kunigams gręsia bankrutas 
PAŠALT0NYS, Taur. ap
skrity. Du syk krikštyti 
krikščionys pasakoja, kad ir 
pašaltoniškiai nutolo nuo 
Dievo. Ir turi būt tai tikra 
tiesa, nes musų klebonas 
gruodžio 16 d. graudingame 
pamoksle štai kaip sakė: 
”Davadnai sakau, kad ry
toj laikysiu paskutines mi
šias,—nėra užpirktų." Ma
tyt, jei nebūtų pinigų, tai 
nebūtų nei Dievo garbinto
ju.

Lenkų aukos.
LAZDIJIŠKIAMS ne 
jiena matyti milicininkus ar 
šaulius atgabenant sužeistą 
ar nušautą žmogų, kurs 
krinta ar lieka sužeistas 
„brolių” lenkų.

nau-

Suėmė žymų plėšiką. 
KREKENAVOS milicija 
Šdėme plėšiką Kirijanovą. 
kuris su Murinikovu 1922 
m. gruodžio mėnesy žyde
liui iš Krekenavos atėmė 
150 litų. Plėšikas Murinrn- 
kovas, matydamas nebeišsi- 
slapstysiąs, pasidavė geruo
ju.

Vėl sulaikyta gauja 
plėšikų.

ŠIAULIAI. Aną savaitę 
Šiaulių apskrities milicija 
sulaikė organizuotą plėšikų 
gaują iš 25 asmenų. Šeši 
plėšikai sulaikyti dvare prie 
Kuršėnų, tuomet kuomet 
jie norėjo apiplėšti dvarą. 
Po tardymo rasta pas juos 
ginklų, ir nuodų nuodyti šu
nims.

Plėšikai prisipažino, kad 
jie nužudė dvarponi Heiki- 
ną ties Šiauliais ir dar buvo 
kariškai apsivilkę. Jie vi
si yra perduoti armijos teis
mui. Apart šių plėšikų, 
Šiaulių apskrities milicija 
sulaikė 24 asmenis už va
gystes ir kitus nusižengi

mus.

Jieško skaitlingiausios
. • šeimos Lietuvoj.
"Trimitas” paskelbė iš ei

lės antrą konkursą surasti 
skaitlingiausią šeimą Lietu
voje. Skaitlingiausia šeima

"v j.. i r j j » i ► 01

žiau 10 narių. Kas praneš 
apie skaitlingiausią šeimą 
gaus 50 litu. Jei pati skait
lingiausia šeima apie save 
praneš—gaus 100 litų. Pra- 

! nešimus reikia siųsti ”Tri- 
, Kaune, 

. 26. Praneši- 
Jmuose reikia nurodyti tėvo 
• pavardę, vardą ir amžių, 
'motinos vardą ir amžių, va
isų sūnų ir dukterų vardus 
j ir amžių. Amžiui ir narių 
skaičiui Įrodyti dokumentų 
nereikalaujama; tai bus pa
daryta vėliau, kai paaiškės, 
kur skaitlingiausia šeima 

gyvena.

Nubaudė kunigą. 
PANEMUNIO kleboną kun. 
Norkų Rokiškio II nuov. 
Taikos Teisėjas už sauva
liavimą ir nepildymą val
džios Įsakymų nubaudė 30C 
litu arba dviem savaitėm, ka
lėjimo.

Sugautas garsiausias plėši
kų vadas.

Praeitą savaitę Krimina
linė milicija sugavo profesi
ni plėšiką Rakauską, kuris 
keletą savaičių atgal išbėgt 
iš Armijos Teismo. Tardant 
plėšikas prisipažino, kad ji
sai su savo draugu Volodko 
išlaužė Akusauskio vaistų 
parduotuvės sieną, ir išvogė 
daiktu ant 8000 litų. Jis 
taipogi pavogė iš artisto 
Manpreso 3,000 litų, ir iš ki
tų išplėšė daug turto.

Rakauskas pats yra kilęs 
iš Liepoj aus (Latvijos). Jau 
kelintas metų., kaip plėšimu 
užsiima ir jau keliatą sy
kių pabėgo iš kalėjimo. Kri 
minalinė milicija praneš; 
gyventojams, iš kurių yri
pavogti ar išplėšti daiktai 
kreiptis i kriminalinės mili 

gtv.vijos raštine (Lukšio
12 Nr.).

Sugautas gudrus vagis, ku
ris apkraustydavo amerikie

čiams kišenius.
KAUNAS. Nesenai Krimi- 
nalinei milicijai pavyko su
gauti ypatingai gudrus afe
ristas. Norėdamas ką nors 
apvogti, jis vaikščiodavo 
stoty; atvykus traukiniui, 
jis Įsižiūrėdavo i kuri gra
žiai apsitaisiusi amerikieti, 
pradėdavo ji kalbinti, klau
sinėti ir pamažu susipažin
davo. Savo nau ja ji pažįsta
mą vesdavo viešbutin ir vai
šindavo. Išrinkęs patogesni 
momentą jis Įpildavo i stik
linę, iš kurios gėrė jo pažįs
tamasis, migdančių vaistų, 
ir, kada turtingasai ameri
kietis užmigdavo, jis uoliai 
ištuštinęs kišenius, prasiša
lindavo. Pirmą syki jam pa
vyko tokiu budu apvogti p. 
Adomą Tamošaiti. Iš jo 
aferistas pavogė piniginę 
šu 200 dol.. 60 litų, ir auksi
ni laikrodi su retežėliu. Po 
oenkių mėnesiu tokiu pat 
būdu pavogė iš Prąno Rasi- 
mavičiaus 1965 dol. ir auk- 
-ini laikrodėli su retežėliu.

N ukentėjusieji kreipėsi
kriminalinėn milicijon ir 
nupasakojo šio aferisto žy
mes. Kriminalinė milicija 
uoliai ėmėsi jo jieškoti ir pa- 
raliaus Subačiaus miestely 
ji pagavo. Vagis pasirodo 
esąs Jonas Baranauskas, už 
panašius darbus sėdėjęs 
Petrapilio kalėjime. Prie jo 
rasta 1419 dol. 860 lit. 1330 
litų vertės auksinis laikro
dėlis ir keli auksiniai kry
žiai, kuriuos jis nuliejęs iš 
auksinių dolerių ir auksinių 
laikrodžio retežėliu. Rasima- 
vičiui daiktai grąžinti, o ki- 

' tas nukentėjusis dar neatsi- 
: liepė. Sugautasis vagis abe- 
■ jose kaltėse prisipažino.

»

*
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Išgaudė plėšikus.
KAZLŲ RUDOS apylinkė 
se buvo privijusių 
plėšikų bei vagilių, dėl ku 
rių savo laiku net spaudoj 
buvo nusiskundimų, 
tiniuoju metu milicijos pa
stangomis pavyko nusikra 
tyti jų. Sutkauskas Stepas 
internuotas lenkų belaisvis 
Dudonis Juozas Gudelių val
sčiaus, Paškevičius Jonas 
V. Rudos valse., L________
Juozas—Antanavo valse, gy
ventojai—vis pasižymėję j
Mėžimais bei vagystėmis,— 
dabartiniu metu suimti ii 
patraukti atsakomybėn.

Pastaruoju metu Kaziu 
Rudos apylinkėse plėšimi 
nebepasitaiko.

įvairii

Pasku

Valdininkų skaičius.
Lietuvoje valdininkų Skai

čius prieš etatų sumažinimą 
buvo 26,883. Paleista 4.243. 
Liko 22,630. Sumažinus val
dininkų skaičių, sumažėjo 
išlaidos 382,277 litus kas mė

nuo.

KAUNO ŽINIOS.

Inž. Petras Vileišis Nau-
Į

Kubilius i’1- dieną buvo labai su- 
Ų sirgęs, bet dabar jo sveika- 

, ta eina geryn.

I
Daktaras Jonas šliupas 

išvažiavo i Karaliaučių gy
dytis, kur jam tapo padary
ta operacija.

j

j Sausio 1 d., 9 vai. vakaro 
i trįs kareiviškai apsirengę 
i plėšikai užpuolė pil. Petru- 

____  __ __ ___ Iševičių, kuris ėjo per žaliaji 
Juos begaudant, tarp namo- Plėšikai atė-

Sugauta gauja plėšikų.
Šiomis dienomis, Telšių

apsk. sugauta gauja plėši
kų. J___ ________ J__ .,__ r. .
milicijos ir plėšiku kilo di iš Petruševičiaus ąuksi 
dėlė kova. Plėšikų vada. laikrodi su retežėliu. Vė 
nukautas, keliatas plėšiku : damas tardymas, 

sužeista, o kiti sugauti.
Sulaikyti vagys, kurie 

pereitą sąvaitę išlaužė sieną 
vaistinės parduotuvės pil. 
Kasauskio ir išvogė daiktų 
sumai 8,000 litų, šiomis die
nomis kriminalinė milicija 
keliatą vagių sugavo. Ve
damas tardymas.

i

Lietuvos ženilapis pasauli
niame atlase.

Vokiečių geografijos Įs
taiga "Justus Perthes” Go- 
thoje yra pasiryžusi išleisti 
jubilejini Stilerio vardo ge
ografijos atlasą visomis pa 
šaulio kraštų kalbomis. Di 
Haack tos Įstaigos vardu 
prašė Lietuvos Krašto Ap- 
saugos Ministerijos atsiųsti 
Lietuvos žemlapĮ su tikrais nių uniformą, 
lietuviškais ♦ vietų vardais j uniforma kiek 
Tiems vardams patikrinti turi su prieškarine unifor- 
1923 metų gale buvo suda- ma, tik kai kuriomis smulk
inta komisija iš trijų minis- i menomis ir kepurėmis ski- 
terijų -atstovų: švietimo j riasi. Kepurės bus panašios 
Ministerijos—prof. K. Bu- i karininkų kepures. Kepu-

nisterijos 
lionis ir Krašto Aps. Minis- kyklų mokiniams. Mergai- 
terijos—majoras J. M. Lau- Į tems palikta prieškarinė 
rinaitis. ši komisiją parin-1 uniforma, tik kepuraitės su 
ko P. Matulionio Lietuvos atatinkamu ženkleliu.

į

i

L

I

X

t

tUiraSSs. |

i

Z3ĮĄ-CSTA^!
IS mažas vaikas išdykavo, todėl jo 

motiną pareiškė, kad jis negaus nė < 
. trupučio.

Imt. S. V. Fat. Biure.
Matai ką jis daro!
Palauk, kuomet jį sugaus motina! 

Motinos, nebauskite savo vaikų neuirėji- 
mu Bambino ;>o ranka, kuomet jie to rei- 
kalit:;':. jei j:e išvemia ialį savo makto, 
turi vidurių diegimą, išpūtimą, viuaria- 
vintą—duokite jiems Batr.bino be jokio

atidėliojimo. T;e nemalonus simptomai pranyks 
taip greitai, kaip greitai ją sistemą perims šitas ne- 
pavojmpas, pasekmingas vidurių paliuotisuoiojas I 

KŪDIKIAI MŽGSTA JĮ! JIE NET PRAŠO DAUGIAUS! Į

Į F. AP. RICHTER & CO., 104-114 So. 4th St., BROOKLYN, N. Z. Į

SĖS

ATRASK PATS SAVO LAIMĘ!
SKAITYK NAUJĄ KNYGĄ

SLAPTYBES BIJRT1N1NKKŲ IR RAGANIŲ 

šitoje Knygoje yrą: Taisyklės Dariniu {vairių Burtų-M<»nų, 
I'iiriacija; Numirėlių Laiškai: Taisyklės Kortų Metimo: Spiritiz
mas; Kaip išperinti litvarą. Kuris Neštų Nauda ir Pinigus; Pini
gų Išvedimas; kaip Prisivilioti Merginą, arba Merginai Vaikiną; 
Pagelbu Geležinės Žoles Atrakini: Visokias Spynas, ir daug įvairių 
receptų-pamokinimų telpa. Todėl šita Knyga vertą tuksiančius do
lerių, bet mes parduodame, su prisiuntimu, l/. šl.ųo TIKTAI! 
Dek dolerį laiškan, aiškiai parašyk savo adresą ir adresuok: <<.)

LIETUVIŲ BURTININKU BENDRIJA
3106 SO. HALSTED ST.. liepi. 5 t illCAGO, II I..

Nuža-Tone
Pasekme po 21 Jiem 
arba grąžiname jum 
pinigus

Radiumas Sugrąžina 
Sveikatą Tūkstančiams

Radiumo didelė gydymo pajieg;. 
yra žinoma per metų eiles. Vienok 
seniau jo gydančiomis substancijo
mis galėdavo naudotis tik turčiai.

Bet nuo laiką išradimo Dugnan'; 
Radio-Aetive Soląr Pad bile viena - 
vyras ar moteris, bagoti ar Laean:. 
gali naudotis šiuo gydymu, kuris su
teikia didelius palengvinimus ken
čiantiems ir prašalina ligas.

Degnen's Rauio-Active Solar Pa . 
yrą nešiojamas prie kūno dieną i: 
nakti. -Jis leidžia i kūną bangas ra- 
dia-active energijos, kada ji^s mi« 
gut arba dir.iut. Tas pataiso suiru
sius nervus ir sugrąžina sveikata, 
lis - pagreitina krattjo cirkuliaciją ir 
prašalina iš kraujo-nuodus, kurie pa
laiko kūne liga.

Kad parodžius jums ką šitas pui 
kus gydymus gali, mes pasiųsime 
kelias radiumo jvaduškaites dykai i 
jus galėsit šitą gydymą išbandyti. 
Šitas gydymas yra siūlomas bile vie
nai ypatai. kuri turi kokią nors’ligą, 
nervų silpnumą, tvirtą krauju spau
dimą, pilvo netvarką, inkstų, kepe
nų arba pūslės nesmagumus, o taipgi 
plaučių ir širdies ligas.

Nepaisant kokią ligą jus turit ii 
kaip, ser.a ji yra, mes duosime jum- 
progą išbandyt musų gydymo meto
dą dykai. Rašykit laiškus, reikalau
dami pilnesnių informacijų.

RADIUM APPLIANCE CO.
286 Bradburv Blda., Los Angeles. Cal.

Moteris gali padaryti n>:> >15.00 i 
iki $25.00 ant savaitės liuosu savo ! 
laiku, ausdama karielir.ius pagraži-1 
ainius, kaip tai juosteles, tarpeles.; 
brasiietus, laikrodėliams dirželius iri 
t.t.. tą viską labai lengva padaryti J 
ant musų

“S,

NAUJŲ PLUNKSNŲ LOVOS 
Gauk Didele Barger.tj Kny 
ga Dykai npie naujas, sa
nitares plunksnų lovas, 
paduškas ir patalus. Mu 
su išdirbystės kainos nu 
žemintos. Mes duosim- 
jums mu3Q" plunksna, 
ant 10 dienu išbandymu 
ir apmokėsime persiunai 
mo lėšas. Musų kostume-

-iai užganėdinti visur. Rąžyk šiandie: 
reikalaudamas Bargenų Knygos i 
jiunksnu sairpaTų. (—,

Anierican Feather & Rilio w Co.
Bent. C.. Nasi’vilie. Tenn.

Švietimo ministeris pa
tvirtino vidurinėms mokyk
loms ir gimnazijoms moki- 

Berniukų 
panašumo

ga, Žemės Ūkio ir V. T. Mi- rėš priešaky bus vainikas,
77-pTof. L. Matu- aukso spalvos vidurinių mo-

SIMPLEN KABIELINIU 

STAKLIŲ/

Jus net r.usistebūsit, ko- i 
kius gražius daiktus jus' 
galit padaryt s;’vo numuo-! 
se. Karieliniai daiktai yra 
labai branginami ir lengvą 
yra bile kur juos parduot: 
su geru uždarbiu.

Simplex Karielines Stak
lės yra užbaigtos visais at
žvilgiais, su visais nurotly-! 
mais, su adatomis ir su! 
pradžia audimo. Kartu pri-: 
siunčiamos spalvuotos pa- •' 
trinus ir daugybė kartelių j 
(kurių užteks padarymui 
keleto daiktų)

KAINA TIK 81.98. į 
Su persiuntimu)

Pinigai bu:'.ą sugrąžinti, jeigu ne- ■ 
vžsiganėdli'sit. Prisinsk 20c. štampo-; 
nis arba sidabru, o aplaikes priino-| 
kėši S1.78 ...............

Jeigu pinigus prisiusi isk-.I”''. n 
prisiusime ekstra pakeli adatų dy' 
Siųsk užsakymą ŠIANDIEN.

ROYAL BEAI) CO.,
1246 N. LINCOLN ST Dept 122 

CHICAGO. ILL1NOIS.

PADARA TIRŠTĄ, RAUDONĄ KRAUJĄ, 
STIPRUS, NUOLATINIUS NERVUS, 

TVIRTUS VYRUS IR MOTERES.
Turėdamas sunaikintą Sveikatą ir Spėkas;

damas neaiškų mintę ir nusilpnėtą kūną; pasibodis< 
imant vaistus dėl padidinimą veik ūmo ir vaistus svaiginau*' 
čius, bandyk Nuga-Tone ir persitiktik kaip greitu laiku jau- 
sesi visai nauju žmogų! Devynes iš deėimtes viliu žmogaus lifira 
tokiu kaip blogas apetitas, negruoinulavimas viduriu, oazai i 
išpūtimai, užketėjimas skilves, tulžinis. aremia. kankinimai reu
matizmo, skausmai zaJvos, neuralgia. stokus, energijos, nusilpnė
jimas nervu ir negalėjimas mieyuo :i. paeina nuo stoka nervu ' 
pajiezos, s kišto vandeniuoto kraujo ir neužtektinios cirkulacijos 
kraujo.

Kožna dalis kūno ir kožna jo veikme remiase ant nervu pajiegos, 
kurios didžiausei užlaiką geram stovioje pilvą, jaknas. inkštus ir 
grobus, širdęs plakimo, kraujo cirkulavimo., Nuga-Tone yra labai 
protingas gydymas nuo nusilpnėtu nervu ir abelno. sunaikinimo 
kūno. Kodėl? Todėl kad jie yra sutaisyti iš aštoniu brangiu. 
sveikatą duadančiu sudėtiniu vaistu, rekomenduotu ir nuruodytu ,U •'ff" 
per garsingus Gydytojus. Yra jie ypatingai maistingi į Geležę ir 
Fosforą-maistus dėl Kraujo ir Nervu. __ »,

Nuga-Tone priduoda gyvybę jaknoms. pastiprin grobus teip, if 
jog je tuštinase regulariškai._ Atraivin inkštus, išvara laukui J 
nuodinies atmatas. Niera daugiaus garu ir suputimu, niera smir- , 
uančio kvapo ar apvilkto liežuvio! Nuga-Tone duos Joms stebuklingą 
apetitą, giarą gruumulavimą, tvirtus nervus ir kietą pastiprintą miegą. 
Nuga-Tone sustipris kraujo ir paderins cirkulavimo jo, priduos raudo
numo veidui ir žilumą akiems t Nuga-Tone padara tvirtus, rustus 
vyrus ir sveikesnes ir puikesnes moteres. Nu^a-Tone netaJpin savyj jokiu migdamu a? 
darumu papratę vaistu. Sudėti jie yra parankiam-punde!ei. Yra apvilkti cukrum, priimno 
skonį ir vartuoti galema be jokio neparanokurao. Bandyk juos. Rekomenduosi- visiems 
sava pretelems.

MUSU ABSOLIUTIŠKA GVARANCIJA: Prekė Nura-Tone yra vienas ($1.00) dolerH 
už Lankute. Kožna banku te talpina devynios dešimtys (90) pfliulu. arba vieno mėnesi 
gydymo. Galėte pirkti šešes bonkutes. arba šeškus menesius gydymo už penkiur ($5.00) 
dolerius. Imk Nu<a-Tone per dvidešimt (20) dienu ir jeigu ne busi užganėdintas pa
sekmių, sugrąžink bonkute ir pilsus. o mes ūmai sugrąžysime jus u pinigus. Negalit* 
•prapuidyti vieną centą. Mes Imame riziką.

PRISIŲSK SAVA PASTEUAVIMO ANT TUO KUPONĄ.
^ationol iAboratiry. L. 21—’ 101s g Wabash AVe., Chic8£0, UI.

Gerbiamieji: įdedu čionais $..........................ir meldžiu prisiųsti man..............  tonkut
Nuga-Tone.

Miestas

Vardas ir pavardii

Gatvė ir

BUK SVEIKAS!

Į

Aš MELDŽIU ŠIO LAIKRAŠČIO SKAITYTOJŲ 
kurie kenčia nuo Romatizmo, Strė
nų Skaudėjimo (Lumbago), Padag- 
ros (Gout), parašyti man laišką, pa
dedant savo vardą ir aiškų adresą, 
o aš prisiųsiu dykai vieno dolerio ver-. 
tės bonką išbandymui mano Rheu-, 
mutizmo Gyduolių. Aš noriu prhšą- : 
linti romatizmą nuo kenčiančių’ sa^ 
vo lėšomis. Jus pamatysite, ką gali 
padaryti Kąhn’s Rheumatie Remedy/ 
Aš esu tikras, kad bus geros pasek
mės ir jus patįs į tai įsitikinsite pir
ma, negu duoąite man bent viena cen- 

v- i "O
< ■

Dėvėk ims savo čsverj kuosc.
Profesoriaus \ ingrens \ olt’.niai 

itpadžiui yra vartojami nuo rcaia- 
zmo, sutinime ko.ią, skaudėjimo ko- 

ų ir strėnų. Užlaiko kojas šiltai, ap
saugoja nuo romatizmo, sustaodo 
•.enormali dvokimą ir prakaitavimą 
kojų. Elektra turi galingas gydymo 
-patybes, ii veikia a:-.t žmogaus kai- 
,.o kokia įąimatema ranka. Elektra 
uasiekia tas dalis kūno, kur gyduo
lės niekad negali pasiekti. Elektros 
vitpadžius galima gauti dei vyrų, 
moterų ir vaiką. Orėeriuodanias pa
rašyk numerį čeviryko arba ilgį jū
sų pėdos.

Kaina tiktai 
su prisiuntimu. 
?>foney Order arba re 
ke. Adresuok šitaip:

NVALTER'S SUPiT.V IfGESfc 
-3237 S. Auburr. Avė.. Cliicaga. UI.

numerį čeveryko arba

vienas dolc ris porai
Pinigus prašau sinti 

gistruotam laiš-

Nebandykite prašalinti j romatiz- 
mo per kojas ar skūrą su pagelba 
plast oriu ar kitokių daiktų. Neban
dykit išvilioti ji su linimentais, 
elektra ar magnetizmu. Nebandy
kit išvyt jj su užkalbėjimu. Bet 
jus privalot jį prašalint. Jis yra 
kraujuje ir jus turite vyti jį lau
kan.

Ir aš tikiu, tą darbą atliks 
Kuhn’s Rheumatie Remedy. 
Romatizmas turi išeit, jeigu 
jus paliuosuosit nuo skausmo 
ir kentėjimo. Mano gyduolės 
panaikina skaudžius dieglius,
muskulų gėlimą, gerklės sutinimą ir’sąnarių sustingimą*

Aš NORIU TAI PARODYT JUMS
Jei tik jus man pavelysit. Aš galiu daug prirodyt į vieną savaite ir- 
paprašysite mano kompanijos pasiųsti jums dykai vieno dolerio 
vertės buteliuką gyduolių. Aš nepaisau kokias kitas gyduoles jus 
vartojot. Jeigu jus nevartojot mano gynkiolių, j;ys nežinot ką jos 
gali padaryti. Perskaitykit musų ' . » J*
pasiūlymą žemiau ir reikalaukite 
ją tuojaus. ' L—

Neimkit kitokio, kaip tik bq gjno 
paveikslu.

SaluUrsa ligas gydo. 
Tai Jaro ne i» pavydo;

Teikia kiekvi«>nam sveikau 
Kurs tik vartoja Salutarą’

Salutarą Piteri žmonės vartoja j*, 
per J 5 metų nuo visokių pilve ligų j 
gėrisi jo stebėtinoms paaekničmii 
kadangi neranda jam lygaus, nei u 
iį viršesnio. Pasistengk įsigyti j 
butelį, o mes užtikrinam, kf.d su juo 
mi nesiskirsi, kol gyvas bust Kok 
tik vidurių nesmagumu jauti, kreip
kis prie savo apttekonaus reikalai* 
dainas tikro Salutaras, o jei jis netu 
retų, kreipias tiesiai pne išdirbėjo 
priduodamas savo aptiekoriaus adre 
są, adresuodamas šiaip:

SALUTARA8
DRUG 4 CHEMICAL COn Ibc. . 

Dept 18
1797 S, Halsted 8U CUoage, |U į

*

f
*

*

y
i

Įrec. S.

ir tuojaus pa. 
ginanti šiluma t* ;1 
d»xą vielą. tiru s

Gj
turint po rznk.4. t 

Pain. EzpeUeris

f

AD. RICHTERF______________
104-114 So. 4th SU Broofclyn. N. i

TIK PATRINKI? JUOMI
KnA0i'-t ris tinkina k-f 

reumatišku skausmu, ar uipuo.a w 
Taiitiia. sutn..!:e, 
risi ir aanskvta* 
p.Imgviii 
;wct KU

REGULERIS 81.00 BUTELIS Už 25 CENTUS.
Mes norime, kad jus išbnndytumet Kuhn’s. Rheumatic Remedy, kad 
žinotumėt jus ir tūkstančiai kitu, jog Eomatizmas gali būt praša
lintas, ir mes nenorim uždirbt ant išbandymo. Išbandykit—tai vis
kas ko mes norime. Jeigu jus atrasite, kad tas gelbsti jums, tuo
met užsisakykite daugiau, kad dabaigus gydymą, o tas suteiks 
mums pelną. Jeigu bandymas negelbės, tai ant to ir užsibaigs. .Vės 
nešiui.ėiame mažą buteliuką, kuris neturi vertės, bet siunčiame pil 
nos mieros butelį, kokie parsiduoda aprietose už dorelį, šis butelis 
25c. persiuntimo ir sttpakavimo sunirus ir mes turimo užmikėti Dė
dei Šamui už persiuntimą. Todėl jųis privalote prisiųsti išlaidoms, o 
tuojaus aplankysite vieno dolerio vertės butelį dykai. Priimant ne
reikės mokėti nieko.

......... ■
PRISIŲSK KUPONĄ

Kuhn Remedv Co.,
(lept. B. W.

Aš turiu Romatizmą ir no
riu dolerio vertės bųtclj 
Kubn'o Rheuraatišky gy
duolių kaip paskelbta. 
Siunčiu 25c. persiuntimo 
lėšoms, supakavimo ir t.t. 
Dolerinis butelis turi bul 
prisiųstas dyka L

VARPAS

MIESTAS

VALSTIJA
Gatvė »r 
R. E. D.—

KUHN REMEDY CO., 1855 Mih'auįce Avė., l’HICAGO.
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—*1— C? metų amžiaus. Iš Lietu
vos paėjo Nomšių kairu., Kuršės.- 

.. gert -
ir nuolankus vaikinas jr daugelis ap 
gailestavo ir palydėjo į kapus. Pa’

? seserį ir švo-

i Kompanija skundžia uniją. i A. A. JUOZAS PUSC
Gregorv-Red čeverykų

, kompanija apskundė Amai- voTįSėio _____, ...
j gamated Shoe Workers uni- p^p-
Į ją užtai, kad pastaroji kiša-
si į tos kompanijos dirbtuvę ko velionis nuliūdime

Schenectady, N. Y-

I ■ i ei! Įų Į

60,000 bedarbių Bostone. _________ r__
Dabartiniu laiku Bostone ir nori suorganizuoti darbi- 

yra 60,000 žmonių be darbo, 
ir tas skaičius nemažėja, 
bet eina vis didyn. Tokį ra
portą davė majorui miesto 
samdomojo biuro direkto
rius Shields. Nedarbas Bos
tone dabar esąs daug dides
nis, negu pernai kad buvo 
tuo pačiu laiku.

įlinkus. Kompanija sako, 
kad ji neturi padariusi su ta AA.TERESSĖ HOFFMAN 
unija jokių kontraktų ir ne
nori. kad unijos organizato
riai trukdytų nuo darbo jos 
žmones ir davinėtų jai viso
kių reikalavimų. Todėl kom- 
panija prašo teismo, kad šis 
uždraustų tai unijai kištis 
į dirbtuvės reikalus.

Lynno majoras liepia šaudyt
Lynne kažin kas paleido 

paskalų, kad miesto vyriau
sybė gaunanti nuo degtin
darių ir visokių gemblerių 
nuolatinių kyšių: majoras 
gaunąs į savaitę $100, poli
cijos viršininkas §75, o po- 
licmanai po $30: dėlto jie 
tuos gemblerius saugoją ir 
nepersekioja jų. Kad paro
džius, jog tai yra melas, ma
joras įsakė policijai tuojaus 
apvalyti miestą nuo visokių 
nedorybių, o jei reikės, tai ir 
šaudyti.

Nevalgyk žalios kiaulier os.
Sveikatos komisionierius 

Mahoney perspėja žmones, 
kad butų atsargus su kiau
liena, nes šitoj mėsoj labai 
tankiai yra nuodingų bak
terijų. šiomis dienomis Bos
tono apielinkėj buvo septy
ni atsitikimai, kur žmonės 
valgydami kiaulieną užsi
nuodijo ir keli mirė. Taigi, 
jei kas kiaulieną valgo, tai 
turi ją labai gerai iškepti, 
arba išvirti.

Ponzies investoriai turi 
atiduoti pinigus.

Žmonės, kurie buvo padė
ję į Ponzies "banką” pinigų1 
ir kuriems pavyko atsiimti 
juos su nuošimčiais, turi da
bar atiduoti ir tuos nuo
šimčius. ir sumą. Taip nu
sprendė federalis teisėjas 
Anderson tūlo P. Thompso- 
no byloje. Tas Thompsonas 
16 birželio 1920 metu įdėjo 
į Ponzies "biznį” §1,400, o 
vėliaus atsiėmė su "procen
tais” §2,100. Birželio 25 jis 
vėl įdėjo §1,300, o rugsėjo 
9 d. atsiėmė §1,900. Ir teisė
jas Anderson nusprendė, 
kad Thomsonas dabar visus 
tuos pinigus turi atiduoti į 
Ponzies receiverio (likvida
toriaus) rankas.

I

Bostono majoras Curle\ 
šią sereaą išvažiuoja į Flo
ridą ant vakacijos. ir bus 
tenai visą mėnesį.

Po sunkios ligos, išgulėjus 2 ni< 
nesu ligoninėj, gruodžio 7 d., pers 
skyrė su šiuo pasauliu Teresė Hot 
man. Velionė buvo susipratusi nu 
teris ir per 15 metų daug darbavvs. 
už darbininkų reikalus. Mylėjo ska. 
tyti "Keleivį” ir jį platino darbini: 
kų tarpe. Ji buvo laisvu pažiūrų, pr 
gulėjo prie masonų draugijos C’rdi 
of Eastern Stars ir tapo palaidota 
ant masonų kapų be bažnytinių ap
eigų. todėl net jos gentys nedalyva’ 
laidotuvėse.

Lai būna jai amžina atmintis :.a 
musų. WM. HOFFMAN
P.O.Box 99, San Franeisco. C'aiit.

PARDAVIMAI
BARGENAS ĮMIKCHESIEKY

Puiki 3 šeimynų stuba. gražiau*?-, 
vietoj Dorchestery, su visais įtaisy
mais ir su dviejų karų garadžiu™. 
Parsiduoda už $13^00. Kreinkitč.' 
pas A. K. NEVIACKAS
1IIS VVashiBgton St. Nor»ood. Ma»s 

Tel. 485-M. ■

PARSIDUODA trijų šeimynų na
mas su ”furnaee” šiluma. Ka::.;. 
$7.500: turi įnešt $3,000. Jardas di
delis. galima jame statyt trijų auto
mobilių garadžių. (<;

B. S.
62 Burnett St. Jsmaica Piain. Mas-' '

PARSIDUODA GROSERNĖ
Daro biznio į $450 sąvaitėj /. 

parsiduoda už $1,650. Savininkas tu-, 
prižiūrėt kitus reikalus. Krautuv. 
randasi prie Broadwav.

74 I St, So. Boston. Mass

i

Teatras ir koncertas.
Vasario 17 Mokslo Drau

gija rengia puikų teatrą.ir 
koncertą Lietuvos Nepri
klausomybės sukaktuvėms 
paminėti. Dainuos solistai 
V. Jęnkįns, Bačiulis, Ti- 
minskas ‘ ir nauja lietuvių 
scenos žvaigždė Endzeliu- 
tė. Po koncerto bus statoma 
komedija "Adomas ir Jie- 
va.”

Pereitą sąvaitę valdžios 
agentai Bostone suėmė du 
vyru, nužiūrėtu pavogime 
Los Angeles mieste §1,000,- 
000 vertes bonų. Vienas ju 
pasivadino Bert Kaplan, ki
tas—Harry Maniff, abudu 
žydai. Juos deportuos į Los 
Angeles.

GERI PIRKINIAI.
Citv Point. 3-jų šeimynų namas 

8-nių karu garadžius; labai tinkama 
vieta dėl automobilių mechaniko. 
Randės neša SI 20 į mėnesi, kair.a 
$9,000. įnešti reikia $3,000.

Dorchestery, labai gražioje vieto
je, 3-jų šeimynų namas, po 6 kamba
rius su šiluma ir įtaisymais. Randu 
neša $1320 per metus. Kaina $11,50', 
įnešti reikia $4,000. Kreipkitės pas: 

VINCENT E. AMBROSE
< Ambrozaitis) 

Bn>ad»ay, So. Boston. Mas?. 
Tel. So. Boston 1607

425

Rodys judomus paveikslus 
iš Lietuvos.

' Šiomis dienomis Bostone 
atpigo pienas. Kai kuriose 
krautuvėse dabar galima 
gauti kvortą pieno už 10c. 
Iki šiol pigiausia kaina bu
vo 12 centų.

Pereitą sąvaitę Nevtone 
tapo traukinio užmuštas

Ateinančio nedėldienio va- David Murphey, 33 metų vv- 
karą, kaip 7:30, Lietuvių ras. Jis ėjo skersai geležin- 
Žinyčioj p. M. Paltanavičia kelio ir neapsižiurėjo, kad 
rodys judomus paveikslus traukinys atbėga, 
iš Lietuvos. ---------------

--------------- Garlaivis "Seydlitz” at- 
Komp. Petrauskas koncertų vežė Bostono uostau 800 vo

kiečių ateivių pereitą sąvai
tę.

East Bostone tapo užpul-' 
ta ir sunkiai sumušta §avo’ 
namuose sena italų šeimyna. 
Mušdamas juos piktadaris 
vis klausė, kur yra jų pini
gai padėti, nes žinojo, kad i 
jie turi §1,200.

BARGENAS.
Parsiduoda senai įsteigta CTusernc 

ir valffomų daiktų krautuvė. Jus my
lėsit tą krautuvę ir kair.a bus pi"i.

134 I) St, So. Boston. Mass.

i 
f 
i

nesulaiko.
Pe. eitam "Keleivio” nu

meryje rašėm, kad iš prie
žasties savo motinos mir
ties, komp. M. Petrauskas 
žada sulaikyti savo koncer
tus. Bet dabar mums p. 
Petrauskas paaiškino, kad 
koncertai, kurie yra jau 
rengiami ir garsinami, ne
bus sulaikomi. Ateinanti -----

Iz 
I

vertas bus So. Bostone Lie
tuvių Salėj, 8 valandą vaka
re.

DAINININKO IR KOMPOZITORIAUS 
MIKO PETRAUSKO

Batų ir Čeverykų Darbininkų Dnįja
Jos Principai ir Valdymosi Budai

Kada \ienas šiaučius atskirai bando su- 
>itai*>ti su darbdaviu algos ir darbo 

Klausime, tai jis savo tikslo nie- 
.... :net nepasiekia, nes atskiras žmogus 

ė*kis. Tik kuomet darbininkai yra 
<:<; ungę. jie turi progą išstatyti tinka- 
): ;s rdkalarimus ir juos laimi. Todėl

.. .giau A.aip per 50 metu Amerikos šiau-

.turi savo unijas.
. riis l nija mažiau ar daugiau priklau- 
nuo to. kokia ta unija yra ir kokie žmo- 

- a sudaro. Unija reiškia, kad darbi
ai ;> ra susijungę ir kiekviena unija

1 ant 9.ek. Pasekminga, ant kiek ištik- 
darbininkai yra susijungę, palieka 

jungusiais ir dirba išvien dėl savo pa- 
-. vkiino ir gerovės.

Pirm 1895 m. buvo daug šiaučiu uniją ir 
-kurios jų net kovodavo tarp savęs, lš- 

:ngesni uniją protai jau tuomet per
ite. kad darbininkai yra perdaug išsi- 

-A. -stę i atskiras frakcijas ir jie turėtą
:-.i sujungti i vieną Uniją.

pasekmė buvo sutvėrimas Batu ir 
eryką Darbininku Unijos Balandžio 

•riesyje. 1895 m. ir beveik visos tuolai-
. o š šiaučių unt>os prisidėjo prie šios

- ".••ertos unijos. Vienok kelios frakcijos 
;kS.!iko atskirai ir pilna šiaučiu vienybė

. • sutartinumas neįvyko.
lais pačiais metais nauja Batą ir če- 

■ryku Darbininką Unija prisidėjo prie
. rikos Darbo Federacijos ir po šiai die- 

r.s: yra kaipo dalis didelio darbninkų ju-
;mo Amerikoj, prie kurio priklauso su- 

v s 3.000.000 organizuotu darbininkų, ku
rie yra pasirižę vieni kitus gelbėti kovoj 
uz būvi.

1895 metais buvo priimta Unijos Starn-
• . kaipo Unijos ženklas avalų išdirbimo 
• ramc-nėj ir buvo Amerikos Darbo Fede- 
raeijos užtvirtinta. 1898 metais Unijos 
S-.ampą pradėjo priimt darbdaviai, kaipo 

’ikrinimą, kad visi darbininkų su darb- 
c;.. ais nesutikimai bus rišami arbitraci- 

keliu. Kas tik vartojo ArbitracŲ’os 
a-.varkymą, tas turėjo geras pasekmes.

0 tie. ką paniekino Arbitraciją ir Vieny- 
Lčs Principus, visuomet pralaimėjo.

Kuomet darbininkas prisideda prie Uni-
s. Jisai prižada prisilaikyti Unijos pa- 

: arkymtf.Hr teisių, taipgi sutinka būt ge-
; r.e sutikime delei bendro tikslo su ki-

• .is dabrininkais. Darbininkai kitoj daly
tes pačios dirbtuvės yra surišti su juo, o

. ;ii surištas su jais. Nei jie, nei jisai 
Tegali nutraukti privalumų prie unijos 
r. ei prie viens kito be nuostolių kaip Urn
ai. taip ir viens kitam, kas yra prasikal-

• mu prieš unijos patvarkymus.
Vienok reikia pažymėti tas faktas, kad 

..'■jomet atsirasdavo tokių šiaučių, kurių 
įlaužydavo privalumus prie viens kito 
• prie Unijos. Nuo 1895 metų kai-kurios 
."akcijos pasirįžo verčiau būti frakcijo- 
i.-tais, negu unijistais. Tos frakcijos da- 

pastangu ką-nors iškovoti, bet be pa- 
sekmių. Dabar jos daro paMangas suda
ryt Uniją griaujant jau esančią Uniją ir 
Unijizmą.

Kiekvienas šiaučius, kuris nebijo pasi- 
. -ėti atgal, jis mato, kiek nuostolių dar- 

; i rinkai panešė nuo šio destruktyvio frak-
: :inio darbo. Kiekvienas, kuris seka pas-

; i falšy vus vadus ir prisideda prie to ne- 
ingo judėjimo, gali būti tikras, kad ji-

V1SUOMET STOJAM UŽ VIENYBĘ AVALŲ IšDIBYSTĖS AMATE.

BOOT AND SHOE WORKERS’ UNION

I

LAIVAS NUSKENDO.
Kanados pakraštyje per

ėtą sąvaitę susidūrė anglų 
laivas su Peruvijos garlai
viu. Pirmasis nuėjo jūrių

Idugnant su 8 žmonėmis.

Laukelių kūdikis užtroško.
Andrius Laukelis su savo 

žmona šiandien yra nusimi
nę, nes neteko 6 savaičių 
dukrelės Onutės. Motina iš
ėjo valandėlei parsinešti 
maisto ir kada sugrįžo, mer
gaitė buvo jau užtroškus 
lopšyje po kaldruke.

KONCERTAS!

Matė, kaip juodveidis įmetė 
kūną nuo prieplaukos.
Du lenkų vaikai atėjo 

anądien j Chelsea policijos 
nuovadą ir pranešė, kad jie 
buvo nubėgę ant prieplau
kos aną vakarą ir pamatė 
tenai žmogaus kūną šieniku 
pridengtą. Kada jie prisi
artino, pribėgo du juodvei
džiai ir pagriebę tą kūną 
įmetė į jūres, o juos paskui 
nuvijo šalin. Policija iš
graibė kabliais tą vietą ir 
ištikrujų atrado paskandin
tą žmogaus lavoną, Mano
ma, kad tai bus John To- 
land, vietos gyventojas, ku
rio prapuolė i sausio ir iki 
šiol nesugrįžo.

Lietuvių Svetainėje, ant E ir Silvęr gatv., S. Bos
tone. Nedėlioj, Vasario 10 d., 1924 m., 8 vai. vak. 
Dalyvaujanti artistai:

V. Putvinskaitė, sopr.
Z. Neviackienė, mez-sopr. 
Beatriče Phenney, arfa. 
A. Bačiulis, bossąs. 
I*. Siragusa. ragelis. 
VV. B. Burbank, pianas.

Tikietų kainos: 50c. ir SI. ypatai. 
Tikietai gaunami pas "Gabijos” narius.

PATARTINA LIETUVIAMS
Vienintelė Rusiškai-lietuviška 

parterių Išdirbystė
MES PATARIAM JL.MS. PIRM NEGU JUS PIRKSIT SOFAS. 
MINKŠTAS KĖDĖS, PASIŽIŪRĖKIT MISŲ IŠDIRBYSTES 

PIGIAS MUS KAINAS
Padorių setas. įš 3 šmotų $90.00

KAY PAKLOK UPHOLSTERING COMPANY
165 CROSS STREET. PRIE COMMERCIAL STREET 

Važiuokit su karu iki Havmarket Sęuarc.
Telefonas: Richmond 3046

AR 
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216 SUMMER ST
COLLIS LOVELY. 
Gcneral President

PIRK ČEVERYKUS 
SU ŠIA STMPA
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■ padidint ir pagerint 
savo b;zr:. tai nesigailėk kelia- 
t-; minuri; laiko, rašyk laišką 
tiiojaus klausdamas visų infor- 
nia< r i, () turėsi (liktą nau- 
g;, n :'q->-acj bus suteiktos 
kaip :.... gausime užklausimą.

biznio vedėjas F. W. Tikni> 
American Eagle Garment Co.

tu, Broadway,
>o. Boston, Mass. (9)

IŠSIRANDA VOJA du
STORAI, geroj vietoj 
riausia proga grosernei ar 
bučernei. Antras tinkamas 
storas kitokiam bizniui- Pla
tesnes žinias suteiksiu lais- 
*u- Jos šemeta (6) 

170 Meluose St., 
Mčntello, Mass.

sai daro skriaudą pats sau ir nustoja ne
mažai dolerių. Prisidėdamas prie laužymo 
Unijizmo principų, jis neturi tiesos dėl 
savo nuostolių nei pasiskųsti.

•Ant nelaimės jis yra priežastimi to, kad 
ir kiti darbininkai pralaimi, ir smunka 
darbininkų progresas, nes matant tokius 
kivirčius daugelis darbininkų visai neside
da prie Unijos, o ir patįs unijos nariai ne
būna stipriai susirišę vienybės ryšiu.

Svarbiausias Batų ir Čeverykų Darbi
ninkų Unijos principas yra tikra darbinin
kų vienybė avalų industrijoj. Mes visuo
met apgailestaujame, kad nekurie šiaučiai 
pasirinko sau kelią verčiau griauti unijiz- 
mą, negu ji remti.

Mes esame konservatyvė Unija. Mes 
tikime i gavimą didesnių algų ir geresnių 
darbo sanlygų dabar, šiame gyvenime, da
bartinėj industrijos sistemoj. Mes neti
kini i tai, kad pasauly turi kilti revoliuci
ja. pirm negu darbininkai ką-nors laimė
tų. Mes žinome, kad jeigu dirbtuvės bus 
'uždarytos, tai darbininkai neteks algų. 
Jeigu norime, kad darbininkai ir darbu;* 
viai prasigyventų, tai ir vieni ir kiti pri
valo dirbti.

štai kodėl musų Arbitracijinė tvarka 
yra pasekminga ir musų nariai sulyg jos 
prasigyvena. Mes atmename tuos laikus, 
kuomet šiaučiai negalėjo turėti nei auto
mobilių. nei kitokių pasismaginimo Įmo
nių. Nuolatinis progresas šaučių būvio 
pagerinime, kuris eina per paskutinius 25 
metus, pilnai priklauso nuo Batų ir Čeve- 
rykų Darbininkų Unijos. .Ji viena visuomet 
dėjo pastangas pagerinti šiaučių būvį.

Suprantama, yra ir tokių, kurie smer
kia Batų ir čeverykų Darbininkų Uniją, 
bet nei vienas iš tų kritikų neparodo, ką 
jis gero padarė šiaučiams. Daugelis šitų 
kritikų nuvedė darbininkus prie to. kad 
šie neteko milionų dolerių algomis ir pra
laimėjo streikus. Beto, darbininkai, klau
sydami falšyvų savo vadų, prarado geres
nius darbus ir.atsidurė daug blogesnėj pa
dėty.

Bile vienas šiaučius, kuris kartą paklau
sė savo falšyvų vadų ir turėjo didelių 
nuostolių, lai nebūna tiek neišmintingas, 
kad sekti paskui juos ir vėl. Kiekvienam 
išmintingam š jaučiui- rietą yra Batų ir če
verykų Darbininkų Unijoj. Kiekvienas 
darbininkas, kuris norėtų daugiau žinių 
apie šią uniją. lai pasiteirauja pas jos na
rius ir draugus. Teisybės apie ją neišgir
si iš jos priešų.

Tai yra unija, kuri stovi už pagerinimą 
darbininkų būvio čia-pat ir tuojaus. Ji ne
laukia ir nerengia pasaulio revoliucijos. Ji 
nepasirenka to kelio, kad jos nariai ir jų 
šeimynos butų aukomis kraštutinių poli
tiškų obalsių. Ji taipgi nenori, kad šiau
čiams diktuotų kas nors iš šalies, kuris 
nėra surištas su avalų industrija. Tai yra 
savarankė šiaučių organizacija, kuri tar
nauja tik šiaučiams.

Ji turi savo valdybą, savo tiesas, savo 
konstituciją, kuri yra priimta ir taisoma 
tik delegatų Konvencijose, Į kurias suva
žiuoja pačių narių išrinkti atstovai. Ki
tame savo pranešime mes išguldysime 
musų Konstituciją, kad visi darbininkai 
žinotų, kaip tvarkosi Batų ir čeverykų 
Darbininkų Unija, o žinot tas yra labai 
svarbu.

BOSTON, MASS.
CHAS L. BAISE 

Gencral Secretary—Treasurcr

PIRK ČEVERYKUS 
SU ŠIA STAMPA

GERKITE VISI

MYOPIA CLUB TONIKAs“J Jis.padarytas iš tyro Šaltinio vandens ir todėl yra labai sveikas. Jis 
S priduoda sveikatos netik suaugusiems, bet ir vaikams,
rj] Pirmiau tų toniką parduodavo tik aptiekose ir augštos kiesos krau- 
[J tuvčse, bet dabar, kada tą išdibystę paėmė lietuviai, bus galima jį 
j! gaut visoj Bostono apielinkėj. Ir kada pirksite kur nors toniko, rei- 
Čj kalaukitc visados MYOPIA CLUB TONTC. Jus persitikrinsite kiek 
Įg jis yra geresnis už kitus.

| MYOPIA CLUB TONIC
S ISLINGTON, MASS. Tol. Dcdham 1304

p] Sandėlis randasi
Cj 238 D STREET. SO. BOSTON, MASS. Tel. So. Boston 1278 
rO Savininkai:
N CHAS. WAISHVILAS, PRANAS GERULSKIS, BEN. VINCIUNAS.

EKSPERTAS LAIKRO
DŽIŲ TAISYTOJAS.

Taisau visokius laikrodžius Sieni
nius i - Kišeninius prieinamiausiu 
kairia. Reikale kreipkitės šiuo adresų:

66 G ST.. So. BOSTON. MASS.
CHAS V1NGHAITIS (25)

i

z

i

Tel. South Boston 3529 !
«, Residence Aspinwall 0879 ’

;! S. M. Puišiute-Shallna < 
< LIETUVĖ MOTERIS ’ 
I - ADVOKATĖ !
‘ > 366 Broadw ay, So. Boston, Mass. ' 
, > Kuom 2. <

Telefonas 1037
MEDICINOS DAKTARAS

C. J. MIKOLAITIS
Valandos: nuo 2 iki 4 po pietų, 

nuo 7 iki S vakare.

107 Summer St, 
LAWRENCE, MASS.

s

t

DR. J. MARCUS
LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS

Specialistas sekretnų ir chro
niškų vyrų ir moterų ligų. 

18 Parmenter St„ Boston, Mist, 
(Prie Hanover St.) 

Tel. Richmond 668. (-J
Valandos nuo 9 ryto iki 8 vak. 
Nedčldieniais iki 4 vai po piet.

DR. L GOLDEN |
Bostone: 99 Green Street v 

Valandos: 3 iki 4 ir 7 .ki 8 P. M. X
Telefonas Havmarket 2288. 5
Roxbury: 16 Crawford St. ę

Netoli \Varren Street Į 
Valandos: nuo 8 iki 9 ryte, 1 v 
iki 2 ir 9 iki 10 vai. vakare

Telefonas Roxbury 0131. X 
KALBU RUSU. LENKŲ IR X 
LIETUVIŲ KALBOMIS X

|

'fif
Telefonas 5112*W. (4

Dr. A. Goraan-Gumauskas s
LIETUVIS DENTISTAS S

Valandos: nuo 10—12 dieną; v 
nuo 2—-5 po pietų; U 
nuo 6—8 vakare; S 

Nedėliomis nuo 10—12 dienų. S

705 N. Main st. kamp. Broad st. B 
MONTELLO, MASS. d

|
I
t

I

$
I

i

Dr. H. M. Landau 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
220 Hanover

Telefonas
Specialistas .... _ ............_

slaptų ir chroniškų ligų
Valandos: nuo 9 ryte iki 8 vak. 

Nedėldieniais iki 5 vakare.
Patarimai dykai. (—)

St., Boston, Mass.
Richmond 0380 
vyrų ir moterų

LIETUVIŲ
ATYDAI! *

GELEŽINIAI Š
DAIKTAI f 

MALIAVOS I
LANGTIESĖS f 

SPORTO j
REIKMENYS | 

Gera rūšis, žemos $ 
kainos $

THE HOYT CO.
443 Broadway, 

South Boston, Mass. 
(12)

PLUNKSNAS. Rukus, Paduškas, 
Patalus, Kaldras ir visokias lovų 
įrėdnes. parduodam pigiausiai. Kreip
kitės ypatiskai arba rašykit:

EUROPEAN IEATHER 
IMPORTING HOUSE 

25 Lowell Street. Boston, Masu.

I

s

ųiLiuuiiDC——<
Tel.: Richmond 1419

Dr. David W. Rosen
Kalba Lietuviškai, Lenkiškai ir 

Rusiškai.
GYDO CHRONIŠKAS IR 

SLAPTAS LIGAS.
VALANDOS:

Nuo 8 iki 10 ryto.
Nuo 2 iki 3 dienų. 
Nuo 7 iki 8 vakare
S21 HANOVER ST, 

BOSTON. MASS.

r

arkymtf.Hr

