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SUTARTIS BAIGIASI 
BALANDŽIO MĖNESY.

DIRBTUVĖJ.
Netoli Dupont, Pa., apie

APŽIURĖKIT SAVO 
"VICTORY” BONUS.
Ar jus turit Amerikos 

valdžios vadinamų "Victo- 
ry” bonų su raide A, B, C, 
D, E arba F priešais seriji
ni numerį? Jei turit, tai da
bar laikas juos parduot ir 
atsiimti savo pinigus.

Tuos bonus Amerikos val
džia buvo išleidus f918 me
tais, jau karei pasibaigus, 
ir todėl juos pavadino "Vią- 
tory” (pergalės) bonais. Jie

»

Valdžia dabar nutarė at-

Maineriai reikalauja 6 va
landų darbo ir 20 nuošimčių 

daugiau algos.
Jei iki balandžio mėnesio 

angliakasiai su kasyklų 
kompanijomis nesusitaikys, 
tai Amerikoje bus didžiau- 
sis angliakasių streikas, 
koks tik buvo kada žinomas. 
O susitaikyt jie nelabai su
sitaikys. Derybos eina jau . _ _ t
kelintas mėnuo, bet jos ne- nešė 4;ĮĮ nuošimčio, 
duoda jokių rezultatų. I --------------

Dabartinė sutartis yra mokėti visus tuos bonus, 
tiktai laikina ir 'balandžio ant kurių randasi augščiau 
mėnesy ji pasibaigs. Tuo nurodytos raidės, šitie bo- 
tarpu gi eina derybos dėl ai- nai po 16 gruodžio 1922 me- 
gų ir kitokių reikalų. Tas tų procentų jau nebenes. 
ginčas prasidėjo nuo perei- Todėl nuneškit juos į bile 
to pavasario ir tęsėsi per vi- kokį inkorporuotą banką7 Franci jos premjeras Po- 
są vasarą. Angliakasiai ne- arba taip vadinamą trust 
dirbo. Artinosi ruduo, o ša- company, ir gausit savo pi
lis neturėjo anglies. Vietoj pigus atgal su visais nuo- 

•priversti kasyklų baronus, šimčiais. 
kad jie išpildytų teisingus’ ------------
darbininkų reikalavimus, šRIUBATRAUKIS UŽMU- 
Hardingas patarė angliaka-. ŠĖ MOTERĮ,
siams grįžti prie darbo se-Į XT v , ,.nomis sąlygomis iki at^J ^ew Y?jke buvo anądien 
nančio balandžio mėnesio, o atsitikimas. Šešta a^e- 
tuo tarpu bandyt susitaikyt ™ie ėjo moteris Ella Cole- 
ilgesniam laikui. j **

Darbininkai šitą pasiuly- bų\_.zm?SBs taise 
mą priėmė ir grįžo darban, fadeJ? savęs snuba- 
o tarp jų atstovų ir kompa- ;rau^l (screwdriver). šnu- 
nijų agentų prasidėjo toli- °atl^kis nusirito ir nukn- 
mesnės derybos. Darbinin- 200 pėdų žemyn pataikė 
kai reikalauja pakelti 20 U1 ^otenskei j galvą pra- 
nuošimčių mokestį, įvesti 6 mušdamas kaulą ir sulysda- 
valandų darbo dieną ir dirb-: f1381 smegenis. Moteris kri
ti tik 5 dienas sąvaiteje. Ka-j 0 ant vietos negyva, 
sykių baronai, tie "šimtą-' 
procentiniai patriotai”, at- EKSPLIOZIJA PARAKO 
sisako tuos reikalavimus iš- DIRBTUVĖJ,
pildyt ir jau pradeda reng- Netoli p^nt, pa., 
tis kovai ateinanti pavasary g myįos nuo Scrantono, pa- 
Jie jaučiasi, kad Washmę- raį0 dirbtuvėj, priklausan- 
tone jie turi dideų savo rei-! - - ~ — - -
kalų užtarėją Hardingą, ir 
kad su jo pagelba galės 
streiką sulaužyt. Bet kad 
kova bus didelė, tai jau ir 
patįs pelnagrobiai apie tai 
kalba.

čiai Black Diamond Powder 
Co., pereitą sąvaitę ištiko 
ekspliozija, kurioj 4 žmonės 
buvo užmušti ir keliolika su
žeista. Sprogimas buvo gir
dėt net Carbondale mieste
ly, apie 25 mylios atstumo.

GUBERNATORIUS ANT 
PIKTADARIŲ SUOLO.

Oxordo mieste, Mississip- 
pi valstijoj eina įdomi byla. 
Valstijos gubernatorius 
Russell tenai sėdi ant pikta
darių suolo, o merginaZ/ar- 
du Frances Birkhead, buvu
si jo stenogr.afistė, kaltina 
jį pražudymu jos mergystės 
vainiko. Ji sako, kad šitas 
buržujus iškoneveikęs ją 
savo ofise, ir ji reikalauja iš 
jo $100,000 atlyginimo.

Russellis, žinoma, prie 
kaltinimo neprisipažįsta ir 
sako, kad mergina meluo
janti. Jei jai kas padaręs ką 
nors, tai turėjęs būt kitas 
vyras, o ne jis.

Teismas prisigrūdęs pil
nas žmonių, ypatingai mo
terų, kurios labai įdomauja 
tos bylos bėgiu. ,

7 ŽMONĖS PRIGĖRĖ 
EŽERE.-

Portage ežero kanale, Ka
nados pakrašty, laike dide
lio vėjo 1 gruodžio apvirto 
laivas ir prigėrė 7 žmonės.

VARŠUVOJ RIAUŠĖS.
Iš Varšuvos pranešama, 

kad šį panedėų, priimant 
naujam prezidentui -Naru
tavičiui prisieką, tenai kilo 
riaušės, per kurias daug 
žmonių buvo užmušta ir su
žeista.

Apie 20,000 tautininkų, 
klerikalų ir kitokių atžaga
reivių įtaisė demonstraciją 
tikslu išardyti naujojo {re
zidento inauguraciją ir ne
leisti jam priimti prisietos. 
Važiuojant jam į Seimo rū
mus, demonstrantai apmė
tė jį sniego gniužtais ir 
staugė šunų balsais. Nega
lėdama kitaip riaušininkų 
išvaikyt, policija pavartojo 
ginklą ir diaug jų nukentėjo.

.Narutavičius atvyko , į 
Seimo rami} sveikas ir te
nai priėmė prisieks. Bet 
prie tų ceremonijų dalyva
vę tiktai "kairieji” (lewica) 
ir kitataučių atstovai Len
kų tautininkai ir klerikalai 
nedalyvavo, pareikšdami 
tuo budu savo opoziciją 
naujam prezidentui

ANGLIJA SUSIKIRTO SU. 
FRANCUA.

Nesutikimai tarp Angli
jos ir Francijos jau senai 
buvo matyt, bet aštriausis 
susikirtimas įvyko šiomis 
dienomis Londono konfe
rencijoj, kuri buvo sušauk
ta Vokietijos mokesčių 
klausimui apkalbėt.

Francuzai tiek jau Vokie- 
riją apiplėšė, kad ji nebetu
ri iš ko daugiau jiems mo
kėt. Todėl Anglija sako, kad 
reikia bent porą metų pa
laukti ir duoti Vokietijai 
atsikvėpti, ir pagalios rei-' 
kia nustatyt tikrą sumą, 
kiek Vokietija turi iš viso 
užmokėt, o netaip, kad .plėš
ti ir plėšti be jokio galo ir 
mieros.

Taigi kad šita klausimą 
geriaus išspręsti, ir buvo 
dabar sušaukta Londone 
konferencija, kurioje daly
vavo Anglijos, Francijos, 
Italijos ir Belgijos premje
rai. [

incare pareiškė, kad Fran- 
cija sutiks porą metų pa
laukti ir nustatyti Vokieti
jai 40,000,000,000 aukso 
markių mokesčių, jei ji gaus 

.tinkamų gvarantijų. Tos 
gvarantijos turi būt tokios: 
Francijos armijai turi būt 
leista užimti vokiečių Pa- 
reinės industrijas ir užgrob
ti Rūro kasyklas, kad galė
jus kolektuoti muitą už iš- 
kasamą vokiečių anglį; be- • 
to. turi būt panaikintos 777 ..^.. - „KT . .z .Francijos skoloAngiijai.

Anglijos premjeras Bo- 
nar Law atsakė, kad apie 
skolų panaikinimą Anglija 
sutinka tartis, bet ji nega
linti sutikti su tuo. kad 
Francijos armija užimtų 
minėtąsias vokiečių žemes 
ir varu kolektuotų tenai pi- 
nigus. Vartojimas šitokio * 
smurto galėtų išeiti galų ga- " 
le patiems aliantams ant ne- 

griežtai priešinga.
■ - p - — - - - - -

susikirtimo nieko daugiau 
neliko, kaip tik uždaryti 
konferencija. Ir ji likos už
daryta, nes bijotasi, .kad to- 
liaus ją tęsiant, tarp Angli- 
jos ir 
galutinas skilimas.

demokratų Atstovas.
DRG. BIELINIS IŠLIPO NEW YORKE 

PEREITĄ SUBATĄ.

Dabar svečias Chicagoje, Jam rengiama prakalbų 
maršrutas po visas lietuvių kolonijas.

; Drg. Kipras Bielinis.

Narutavičius 
Lenkijos pre

zidentas.

čiaus pavarde. Jis sugrįžo iš 
tenai tik 1917 metais, kuo
met Sugriuvo caro valdžia. 
Grįždamas iš ištrėmimo bu
vo sustojęs Maskvoje, kur 
apie metus laiko dirbo prie 
Lietuvos turtų likvidacijos. 
Lietuvon parvažiavo 1918 
metais ir vėliaus buvo iš
rinktas į Steigiamąjį Seimą, 
kur dirbo įvairiose komisi
jose, tuo pačiu laiku reda
guodamas "Socialdemokra
tą” ir bedradarbiaudamas

1

rikos "Naujienoms” 
jleiviui”, ir 
ninku laikraščiams.

viams bus įdomu pasiklau- dešinieji, bet jis buvo su- 
syti dabar drg. Bielinio pra
kalbų. Gaila tik, kad drg. OOA - , . - ,

i Bielinis neatvažiavo Ameri- u£ogI^?
kon anksčiau.

1

: VENGRIJOJ SIUNTA 
REAKCIJA.

Vengrijos buožių valdžią 
įnešė parliamentan bilių, 
reikalaujantį "didesnės ap
saugos visuomenės tvar
kai”. Sulyg to biliaus, val
džiai turi būt duota nepa
žabota valia persekiot ir 

'grūsti kalėjįman kiekvieną 
žmogų, kuris tik pasirodys 
buožijai neištikimas. Kas 
tik kritikuos kunigus arba 
tikėjimą, kas netikės į pe
klą ar velnią, kas užgaus 
vagių valdinįnkų "garbę”, 
kiekvienas turi būt areštuo
jamas ir baudžiamas kaipo 
"valstybės priešas”.

Jei šitas valdžios suma
nymas virstų įstatymu, tai 
Vengrijoj nevalia butų kri
tikuoti ne tik valdininkų ir 
kunigų? bet nevalia butų ra
šyti ir kalbėti neprielankioj 
dvasioj ir apie tokią sunkią 
padėtį. Policijos nužvelgtų 
žmonių laiškai ir telegra
mos turėtų būt atidarinėja- 
mos, pasikalbėjimas telefo
nu dabojamas arba ir visai 
uždraustas. Beto da kiek
vienas vyras tarp 18 ir 50 
metų amžiaus butų galima

į

Šio utarninko rytą, lei- realinėj mokykloj Mintau- 
džiant "Keleivį” spaudon, joje, o paskui įstojo Rygos

■ — “ —< 1 • t * • • • v* i •

jienų” redaktoriaus drg. P.4dėjo darbuotis slaptose *mo- 
Grigaičio šitokia telegrama: kinių kuopelėse. Šnipai pra-

"Pereitą subatą į New dėjo jį gaudyt ir jis turėjo 
Yorką atvažiavo garlaiviu bėgti pametęs 7-tą gimnazi- 
’America’ Kipras Bielinis, jos klasę. Tai buvo 1902 me- 
Laetuvos Socialdemokratų tais. Tuo laiku kaip tik pra- 
Partijos Centro Komiteto sidėjo Lietuvoje sodaldemo- 
narys ir buvęs Steigiamojo kratų judėjimas ir jaunas 
Seimo atstovas. Chicagą pa- Kipras stojo partijon dirbti, 
siekė nedėlioję. Jam rengia- Kaipo publicistas jis neda
rna prakalbų maršrutas po gavo slapta leidžiamąjį 
lietuvių kolonijas.” ("Darbininkų Balsą”, o kai-

Bielinį, pirmutinį Lietums tingus ir sakė prakalbas. Ki- paimti ir pastatyt prie val- 
darbininkų klesos atstovą revoliucijai, jis su- džios darbo be atlyginimo.

____________j... j_______2___ „2 _ J | Vidaus reikalų ministe- 
me, kad jis atvažiuoja, bet monstraciją Lietuvoje prieš riui turėtų būt duota gale

JIS YRA LIETUVOS 
DVARININKAS.

Gimęs Telšių paviete, 
Žemaitijoj.

Lenkijos Seimas pereitų
įvairiais pseudonimais Ame- subatą išrinko Gabrielį Na- 

....... „v rutavicių Lenkijos respubli-
kitiems darbi-.k?15, prezidentu. Jo pnesi-

1 ninku buvo grafas Mauri- 
lietu- cdus Zamojskis, kurį rėmė 

muštas. Narutavičius skai
tosi "kairiuoju”. Jis gavo 

J 
Zamojskį paduota 228 bal. 

Kaip buvęs iki šiol Lenki
jos viršininkas Pilsudskis, 
taip ir Narutavičius yra 
Lietuvos dvarininkas. Jis 
yra gimęs Žemaitijoj, Tel
šių apskrity. Gimnazijon 
ėjo Liepojuje, o technologi
jos mokslą ėjo Peterburge. 
Iš profesijos jis yra inži
nierius. Iki 1920 metų jis 
darbavosi daugiausia užsie
ny, o įsikūrus Lenkų vals
tybei, atvyko Varšuvon ir 
dalyvavo tenai įvairiose mi
nisterijose. Dabar jis buvo 
užsienio reikalų ministe- 
rium.

Taigi Lietuvos dvarinin
kai užima augščiausias vie
tas Lenkų valdžioje.

Išrodo, kad jei ne Lietu
vos renegatai, tai Varšuvos 

- prošepanai neturėtų iš ko 
' sau viršininkų išsirinkti 

Bet įdomus dalykas, kad tie 
renegatai (išsigimėliai) 
nors ir nuėjo Lenkijai tar
nauti, o vis dėlto kaipo buvę 
lietuviai laikosi išvien ir ei
na prieš Lenkijos didžiūnus. 
Pavyzdžiui, Pilsudskis re
mia Narutavičių prieš gra
fą Zamojskį, ir tik dėlto ši
tas magnatas buvo sumuš
tas.

180,000 RUSŲ MIRĖ NUO 
BADO I 3 MĖNESIUS.
Žinia iš Petrogrado sako,

J Amerikoje.. Mes jau žinojo- »^*?vo pirmutinę de-
lan;, nuu jmj c* v »U4.1UVJO, urcv V7S7 —rZ---- 11U1 VUU uuvba ....
nenorėjom apie tai rašyti, cay°. valdžią. Tai buvo Ku- uždaryti kiekvieną laikraš- ,.a<^ tarpe rugsėjo ir lapkri- 
kad darbfninkų priešai ne- piškio mieste. Kurkliuose tį, kuris išrodys jam neišti- C1?» tai yra maz daug begiu

trijų mėnesių, Rusijoj mirė 
nuo bado 180,000 žmonių. 
Tai esą oficialės skaitlinės.

Jei jau rudenį, tuojaus po 
rugiapiutės tiek išmirė nuo 
bado, tai kas bus per žiemą 
ir ateinantį pavasarį?

1 MEKSIKOS RIAUŠĖSE 
NUŠAUTA 17 ŽMONIŲ.

Meksikos sostinėj pereitą 
sąvaitę buvo kruvinos riau-

įir darbininkų unija įtaisė

per tokią demonstraciją jis kimas valstybei. ’ 
buvo caro žandarų užpul-j Tai butų tokia priespau- 
tas, sumuštas ir areštuotas, da, kad valdininkai su kuni- 
bet ten pat vėl buvo draugų Ra[s galėtų spausti ir plėšti 
atmuštas ir paliuosuotas, žmones koja primynę, ir 
dėl ko paskui buvo iškilusi skriaudžiamiems nevalia 
garsi Kurklių byla. .butų sudejuoti, nevalia butų

Išviso jis įtaisė Lietuvoje pasiskųsti nei žodžiu, nei 

davinėjimą degtinės dvi nio- gabenimo“ ir jų “ platinimo prakalbomis ir-žandarai bu- įsigalėjusi buržuazija su 
terįs, tūlą M. Katz ir Ag- organizatorius Lietuvoje, yo sudarę prieš jį^net 20 by-.kunigais!

MOKSLAS PAILGINO [šės. Mieste pristigo vandens 
ŽMOGAUS AMŽIŲ. i ..................._ 7 ' ’ ’

Chicagos universiteto su- protesto demonstraciją dėl

pakenktu jo kelionei.
i" Fr^rijo“ MįiyKų • Dr«- ,Bieli“8. .y™. ,'jenas

— semausių veikėjų Lietuvos
darbininkų judėjime. Jisai 
susigyveno su tuo judėjimu 

DVI MOTINOS EINA KA- dar mažu vaiku būdamas. 
LĖJIMAN SU 7 VAIKAIS. Mat, jo tėvas, Jurgis Bieli- 
Nashua, N H — Čia tapo nis, buvo plačiai žinomas ------- - -------------------- ----------------------------- --------- -—
nuteistos kalėjiman už par- uždraustujų raštų iš Prūsų keliasdešimts mitingų su raštu. Tai ve, prie ko siekia 

terįs,'tuli M? Katz ir Ag- organizatorius _... .... . ...
nieška Polnickienė. Kadan- Šita jo organizacija buvo lų, bet nežinojo, kaip ji su- 
gi abidvi jos yra našlės ir apėmus netik visą Lietuvą, gauti. Drg. Bielinis tuo tar- 
turi vaiku tai eidamos ka- bet pristatydavo literatūros pu pasitraukė Rygon ir te- 
lėjiman atsivedė ir vaikus, taip pat Rygai Mintaujai, nai pradėjo organizuoti dar-

Nashua, N. H. — Čia tapo nis

i

Polnickienė du o Katz’iene Liepojui ir Peterburgui. Ca- bininkus. Greitu laiku jis su- sirinkime profesorius Dud- valdininkų apsileidimo. Iš-
penkis. Dėl kvailų valdžios ro valdžia apie tai žinojo ir darė tenai lietuvių socialde- dšon pareiškė, kad bėgiu pradžių demonstracija buvo
įstatymu ir niekuo nekalti nuolatos senį Bielinį gaudė, mokratų skyrių iš 500 narių pastarųjų 50 metų medici- rami, bet einant jai gatve-

nuo jos slapstytis ir namie socialdemokratais. Bet 1907 krito žmogaus amžių nuo 12 gybe visokių žmonių ir mi-
negaiėjo rodytis. Norėda- metais jis buvo suimtas iki 14 metų. Mažų vaikų mi- nia paskui pradėjo atakuoti
mas supažindinti su savo slaptam susirinkime kartu rimas sumažinta lygiai pu- namą. Policija pra-
darbuote ir paaugusį sunu, su 15 kitą draugų ir nuteis- siau.' Džiovos ir kitų limpa- ^ėj® šaudyt iš karabinų ir 

- - taip pat 17 žmonių buvo užmušta, o

įstatymu ir nieKUO neKaiu seių memų gauuK, w ------- - -J-' S
kūdikiai tari puti kalėjime, todėl per 30 metų jis turėjo ir veikė kartu su Latvijos nos mokslas pailginęs aps- mis prie jos prisidėjo dau-

JUODVEIDŽIAI APIPLĖ-
ĖĖ VASARNAMIUS. ________ , ___ __________. ______
Laikraščiai praneša, kad jis paėmė jį iš namų nakties tas 4 metams katorgos,Iii-mų ligų' balt...—r . ...

New Yorko vidury, vadina- laiku ir nuvežė į kitą kaimą, rią atbuvo baisiajame Ry-1 jau paimta kontrolėn. Baž- apie 20 sunkiai sužeista, 
mam "Pragaro * Virtuve”,kur tąsyk buvo tos organi- gos kalėjime. 1912 metais nyčia ilgą laiką skelbė, kad! —
(Hell’s Kitchen), policija 'žarijos ”štabas”. Čia Kipras buvo ištremtas į Sibirą "po- ligas Dievas užleidžia. Bet TURĖJO laO MEILUMŲ,

juodveidžių 'Saiką, j pradėjo mokintis ir susipa- selenijai". Išbuvęs metus mokslas tam netiki ir kovo- < _ _
mj_ -no gu siaptosios organiza- Irkutsko gubernijoj, drg. ja su jom. Ir pasekmė tokia, turtingas automobilių pir-

$50,- ciios veikimu, kuris eidamas Bielinis bėgo, bet pasiekęs kad žmonės pradeda mažiau klys, kuris turėjo visokiuo-

suėmė juodveidžių 'ša 
kuri apiplėšė labai daug 
lionierių vasarnamių. S

Bet TURĖJO 150 MEILUŽIŲ.
Chicagoj likos užmuštas

Į
į

000 vertės grobio policija požemiu nuolatos kasė caro 
atėmusi bet da apie $100,- valdžiai duobę.
000 vertės trūksta.

Vladivostoką, pritruko lėšų sirgti ir ilgiau gyvena. Prieš se miestuose apie 150 pačių 
toliaus važiuoti ir turėjo mokslą ir Dievas neatsi- ir meilužių. Jis vadinosi Jo-

Vėliaus Kipras mokinosi pasilikti tenai po Jankevi- laiko. seph Labus. f1
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D APŽVALGA D
KRITIKUOJA "LAISVA

MANIUS".
Klerikalų "Draugas” už

simanė sukritikuot "laisva
manius". Bet reikia pasa
kyt, kad jis turi omenėj ne 
tuos laisvamanius, ką Chi- 
cagoje leidžia "Kardą", bet 
abelnai visą pažangiąją mu
sų visuomenę, kuri neprita
ria tamsiai klerikalų politi
kai. Taigi, kalbėdamas apie 
tokius "laisvamanius", 279- 
tam savo numery klerikahi 
organas sako:

"T -ftisvamAnių principai ne
išlaiko kritikos. Išeidami iš 
klaidingo principo — buk vy
riausioji žmogaus gėrybė yra 
laisvė, siekia klaidingu rezul
tatų — užuot išaugštinus, že
mina žmogaus vertybę.”
Įsitėmykit šitą gerai: pri

pažinti, kad laisvė yra žmo
gui geras daiktas, tai reiš
kia pažeminti ji.

Iš to išeina, kad gorint 
žmogų išaugštint, tai reikia 
atimti jam laisvę, apdaužy
ti gerai antausius ir užda- 
ryt kalėjimam

Bet kažin ką pasakytų 
"Draugo" redaktoriai, 7”' 
gu juos kas taip "išaugš- 
tintų".

Toliaus kunigų gazieta 
veda šitokią meditaciją:

"Laisvamaniai (lygiai viso
kio plauko socialistai, pažan-

t KELEIVIS.
M •

duris ateivystei ir tyčia neisi- Tai visgi keista, kad dei
leidžiam vartotojų ir ;
jų. Kodėl? Tūli sak.j, kad pas 
mus jau perdaug gyventojų, 
perdaug darbininkų, perdaug 
konkurencijos. Bet kuomet 
mes turėjome penkis milionus 
gyventojų, tai visoj Amerikoj 
buvo tiktai vienas mechanikas 
ir gaudavo vos tiktai doleri i 
dieną. Prie šimto milionų gy- _ _ ______ ________ ____________
ventojų algos jau daug gėręs- mę, tai ji turėjo tik vieną si težino, jog anglys labai 
nės. Prie penkių šhūtų iniii inu sparną- *r- kairįjį. Su vie- dažnai būna, darbo žmonių 
gyventojų gyvenimas 'butų <lą ųu, sparnu -ji niekur negalė- krauju aptaškytos.* Nema- 
geresnis. ' Įq nulėkti: kiek neplasnojo, žai ir žmonių gyvasčių jos

"Vienatinis ir tikras salie.s vis ant vietos. Pagalios jai kainuoja. Štai, tik spėk pa
tu rtas yra darbininkų spėkos.” pradėjo augti' ir antras imti vieną ar kitą laikrašti,

J » • . . . J - X*_______ •_ TI - . • . . •• *

Todėl tas laikraštis reika- 
l lauja, kad Amerikos duris

I

gaminto- mantus vežiąaais veža, o 
žmonės miršta badu. Rodos, 
už tuos deimantus jie galė
tų gauti netik duonos, bet 
ir pyragų. ______o__________

Bet "Laisvės" žodžiams ka šiek tiek pamiršti jas, 
sunku tikėti, nes labai tan- bet už tai užėjus žiemos sai
kiai ji rašo iš sapnininko, ičiams ir vėl prisieina atsi- 

e . 'minti. Taip, anglys yra ge-
Kai komunistų partija gi- ras daiktas. Tik kažin ar vi-
- . • •• -• * x’l ____ __ . - _

KRUVINOS ANGLYS.
kares, apie skerdimą pro- 
testonų Francuzijęj, apie 
šv. Baltramiejaus naktį, 
apie šventąją Inkviziciją— 
plaukai šiaušiasi ant galvos 
matant, kiek tenai nekalto 
žmonių kraujo buvo pralie
ta. Ir vis tai "Motinos Baž
nyčios" labui, vis dvasiški- 
;os įsakymu.

Popiežiaus galybė senai 
sutriuškinta.' Jis sėdi Vati
kane užsidaręs ir nosies užl w 
durų neįškiša. O deltoj grtę,kuogre^^ų'*’3'^iir iau’ rodėsi» kad ui 
šiandien jis negali uzmirsu• rytos Europos ateiviams, jėks- Bet- lr vėl nelaimė: 
tų laikų, kuomet jo pirmtą- nes jUo daugiau bus darb?- abu sparnai nutruko ir nu- 
kunai remdavosi kardo je-j ninkų tuo daugiau bus gali- lėkė kas 0 vidurys, kai 
ga. Ir šiandien prie vatika-) ” • - • - s ——* —
no laikoma popiežiaus gvar- daugiau Jų bus gali* a par. 
alja- .. . ... t • x ' duoti. Amerikos duris, jisPagalios, paimkit Lietu-ĮSako> turėtu but užda^tos Chicagoj įėjo į madą 
vos knkscioms demokra- tiktai tokiems žmonėms,‘ku-i {engti koncertus pavienių

geresnis.

Anglis beveik visi žino. Tik nereikia tikėtis to iš bar yra, vadinasi, pasinėri- 
Vasaros metu gal but ir ten- mainų savininkų ar kitokių mas tiktai ekonominiuose 

ponų. Reikia čia patiems 
maineriams subrusti. Kitų 
malonei atsiduoti — geriau 
visai nieko nebesitikėti, štai 
faktai. Gompersas sako,kad 
jis dėl žmonių labo dirba. O 
juk visi žino, jei tik nori ži- 
jiotiį, kad ne. Leninas mano, 
kad ir jis dėl vargšų labo 
dirba. Tik tie vargšai vis į 
didesnį skurdą skęsta. Ame
rikos darbininkai gal nie
kad taip skurdžiai negyve- 

nių žuvo- tai vėl ten ir ten no, kaip dabar. Pragyveni--— •- ... xx m..- mas vjg jar augšęiau
stovi, o jau algos beveik tik 
tokios, kaip 10 metų atgal

reikalavimuose, — yra dau
giau pražūtingas jiems, ne
gu naudingas. Kapitalistas 
pakelia algą keliais centais, 
o tavorus dusyk tiek; na, ir 
plėšia visą šalį. Tai tau ir 
nauda. Darbininkų pareiga 
dalyvauti visame, tai yra 
kultūriniame, politiniame, 
ekonominiame ir industri
niame draugijos gyvenime. 
Draugija negali būti kultū
ringa ir tobula, jei tik ne- 
kurie jos tobulumu tesirū
pina, o kiti tik savo kišeniu- 
mi. Darbininkui turi rūpėti 
jo kišenius tiek, kiek ir ki- 
tiems draugijos nariams, 
bet kartu turi jam rūpėti ir 
draugijos kultūra nema
žiau už kitus draugijos rei
kalus.

Labai daug žalos darbo 
žmonėms daro visokie va
dovai, kurie tik darbininkų 
kišenių težino ir tik juo te
sirūpina. Jie stumia darbo 
žmones į didžiausią prapul
tį. Jie yra aršesni dar ir už 
kapitalistus! Ypač šitoj ša
lyj darbininkų vadovai taip 
sudarkė darbininkų protą, 
taip užmušė darbininkuose 
kulturini jausmą, kad čia 
darbininkai maža tepaiso 
apie krašto gerovę. Ar tai 
nebaisu, kad čia darbo žmo
nės nė vieno savo atstovo 
neturi šalies parlamente! 
Ar tai ne baisiausia prapul
tis visai šaliai, kad milijo
nai produktyvių darbininkų 
visai ' nedalyvauja šalies 
svarbesniuose darbuose: 
kultūroje, politikoje ir aps
kritai tobulinime? Ar tai ne* 
didžiausiais šalies išdavikais 

reikėtų. Bet kada žūva de- nusispiovė ant kapitalizmo j ir niekintojais . yra . tokie 
sėtkais ir kartais šimtais, ir vykino, socializmą ar, kaip Gompersai ir kiti, kurie ati- 
tada jau darbininkus kai- jie sako, komunizmą. Tie traukia darbo žmonių akis 
tinti visai neišpuola, čia vi-)žmonės yra lygus tam fana- ir protą nuo didelių ir bran- 
sa kaitė puola ant mainu tikui, kuris stebuklams tiki, gių^visai šaliai faktorių ir 

........................ “'j Visai nereikia manyti, liePia žiūrėti tiktai į tuos

y

sparnas — dešinysis. Prade- tuoj ir matai: ten ir ten 
ta plasnoti abiem sparnais—

lėks. Bet... ir vėl nelaimė

lėkė kas sau, o vidurys, kai
ga. Ir šiandien prie vatika-: ma’įa^mM prėkių^tuo maišas, paliko a'ntvie- 

* • ‘ . tos.

įėjo į madą

mainos užsidegė; daug žmo- j X_  !
užgriuvo,'ir t.t, ir t.t. Tai 
beveik kasdieninės žinios.

Ir man teko kadais mai-
nose dirbti. Labai puikiai ži- kad buvo.
nau, kaip tai pavojingas ir 
baisus darbas. Nebežinai, 
kada sveikatos ar gyvasties 
nebeteksi. Pavojus iš visų 
pusių, žinoma, diena po die
nos priprantj. O priprati
mas, tai juk antras prigimi
mas. Kai pripranti, tai ro
dos, kad jokio pavojaus ne
bėra. Tada jau net ir per
daug "atvožnas" pasidarai 
ir be jokios atodairos kiši 
galvą po giltinės dalge. Čia 
jau butų lyg darbininko 
klaida. Bet vis dėl to jo kal
tinti nebegalima. Ką-gi dau-[ 
giau ir bedaryti jam? Jei 
bijaisi vilko, tai ir girion ne
vaikščiok. Reikia pasakyti, 
kad dažniausiai atsitinka' 
mainose nelaimės ne dėl to, > pasistojęs ant skrynutės, 
kad darbininkai butų kalti, šaukia, kad tuoj socializmas 
bet dėl to, kad mainų 
riausybė savo pareigų ne- bruskime, 
■bepildo.

Kada mainose žūva ( 
nas kitas žmogus, tai gali nė jis ar kiti tokie rėksniai, 
but ir taip, kad jie patys bet kapitalizmas. Rusijoj 
kalti, nes nesisaugoja kaip milijonai ėjo su Leninu. Jie!

—i j ! 1 ‘ 1 • • • — ii *1 !•

tus — argi ne jie stojo už; 
palaikymą šalyje mirties 
bausmės? Ir ačiū jiems mir
ties bausmė pasiliko. O taip 
vadinami "laisvamaniai" 
Steigiamam Seime reikala
vo, kad ta kruvina priemo
nė butų panaikinta, 
toks ka" ”u6as"
sos kritikuoti

Įgresuoti ir išlaikyti savo., 
"kilnius idealus", tai jai ne-(7 
gana vien tik suvaržyti imi-j 
graciją, bet ji privalo išvyti r* - 

. • iš savo ribų visus "foreig- vaikams organizacijas ir • nerfus„ Ir ~ i
įvairiose salįse;; t a^aį grejta^ nes jeį jj ]auks> 

į x.J ateivių vaikai susimai-,
„ ’šys su jankiais, pradės vie-'

"Pereitą vasarą b rancijoje (gu kjtajg poruotis ir grv- iIUS- 4X1
tapo susekta, kad centraunis. nag amerikonu kraujas taps maži vaikai? Kunigas pri- 
komunistu partijos organai*, ■ užterštas ateivių krauju. i pasakoja jiems, kad augšty- 
’L’Humanitė, gauna kas mė- į patriotas taip kalba, oėse yra koks-ten senukas
nesis iš Maskvos 400,000 fran- kad amerikonai nebu- (dievas), kuris viską žmo-
kų. Dabar Įdomių skaitlinių ateiviu vaikai. Juk pri- nėms duoda — ir daugelis 

•’Vorvaerts’į Amerikos žmonės yra žmonių tam tiki. Argi jie ne
komunistų tiktai indi jonai. Gi baltvei- /’beibių" protus turi?

Jdžiai visi yra ateiviai. Jei’ . -------- -
redakcijai yra tarp ju koks skirtumas,! Amerikos kapitalistai su 

iškilmėmis į vyriausybės. Ta vyriausybe, j

t
I

Į

i nius!"

KAS PALAIKO KOMU
NISTUS?

Ar žinot, kas palaiko ko
munistų 
spaudą

i žmonių naudai. Jau sureng
ta koncertai Rakauskaitei, 
Kvederui, Pocienei, Stogiui 
ir Butėnui. Kaip matot, jau 
net penki koncertai žareng- 

Iki kokio idiotizmo prįei- ta tvaike Icelių pastarųjų 
na tūlų žmonių patriotiz- Jpėnešių-. Mat, pavarge- 
mas, tai parodo išėjusi ne- !'ka?!s Pasalpa reikalinga, o

rie negali ar nenori darbo 
, dirbti.

BIJOSI "SVETIMO 
KRAUJO".

giečiai) pagrobę Į savo rankas' -NaujienOse” apie tai skal-;, j 
valdžios vairą, stengiasi visas įome. :
viešąsias — valdžios Įstaigas' 
neutralizuoti, diplomatiškai; 
kalbant, bešališkomis padary- j 
ti,.o atvirai pasakius subedie- 
vinti. ? • į

**Nors Lietuva dar nepakliu-! 
vo į laisvamanių rankas išim-1 
tinai, jų tečiaus skelbiamieji 
obalsiai, ypač jų nusistatymas 
į Bažnyčią ir mokyklą, parodė 
social-laisvamaniškus apetitus.

"Valstybė privalo būti neu
trali, jų žodžiais tariant, indi
ferentiška, tai rimčiausias jų 
pasiteisinimas. Tik tokiu budu, 
esą, galima apsaugoti Sąžinės 
laisvė tikinčio ir bedievio.”
Toliaus "Draugas" bando 

įsivaizdinti tą tvarką, ko
kia gali but laisvamaniams 
faėmus valdžią. Girdi:

"...štai, laisvamanių valdžia 
pavaduoja. šeimyną. Draudžia 
tirams leisti vaikus į konfesi
nę — tikybinę mokyklą; tokias 
mokyklas uždaro. Ima pavar
gėlius iš privačių prieglaudų, 
ligonius perkelia į valstybinį 
Ugonbutį ir tt. ’Klerikalų’ 
viešpatavimas baigėsi štai ir 
viskas. Bet ar buvo reikalo 
prieš juos piestu šokti? Jie už
leido vietą kitiems. Užuot em
ancipacijos (išsivadavimo), 
tik perkelta globa. Valstybė 
užėmė Bažnyčios vietą. Civilė 
▼aidžia, kurios ranka laiko 
kardą, išstūmė dvasinę val
džią, kuri veikia įtikinimo bu
du.”

Vadinasi, "baisiausis" 
daiktas, koki "Draugas" ga
li apie laisvamanius įsivaiz
dinti, yra tame, kadi tuomet 
pasibaigtų klerikalų viešpa
tavimas ir valstybė pradėtų 
rūpintis visais pavargėliais. 

Bet argi tai blogas daik
tas, kada valstybė rūpinasi 
savo pavargėliais ir ligo
niais? Klerikalų manymu, 
taip. Sulyg jų, valstybė turi 
tik išnaudoti savo pilietį, o 
kada jis pasens ar apsirgs, 
tąda paspirt jį koja.

Taigi norėdamas parodyt 
laisvamanių blogumą, 
"Draugas" parodė, kad kle
rikalai yra daug blogesni.

Ir meluoja klerikalų or
ganas, kad tik civilė valdžia 
laiko rankoje kardą", o 

dvasinė veikia "įtikinimo; 
budu".

Istorija mums parodo, 
bažnyčia daugiau mėgs

ti kardą, negu kas kitas. Tik 
pasiskaitykit apie kryžeivių

Suaugę žmonės juokiasi 
'5 mažų vaikų kvailumo. 
Ypač gardaus juoko visi tu- 

prieš Kalėdas, kuomet 
> pripasakojama, 

kad žilabarzdis senis atneša 
dovanų — ir vaikai pilnai 
tam tiki.

Bet pažiūrėkime į dide- 
’rus, ar jie neprotauja kai

Štai jums ir nauda iš at
sidėjimo ant kitų'malonės!

Vienu užsimojimu nieko 
nepadarysi. Kas tikisi šian
dien ar rytoj socializmą 
Įvykinti, — tas turi but sva
jotojas. Viskas eina savais 
keliais ir savu greitumu. 
Viskas keičiasi tik tada, ka
da jau pasiekia aūgščiausio 
tobulumo. Ir kai tik kapita
lizmas pasieks augščiausį 
savo laij^nį, jis užleis vietą 
socializmui, tobulesnei tvar- 

'kai^Taip yra biologijoj, ne- 
! kitaip turi būti ir sociologi
joj. Gamta ir vienur ir kitur 
pamatiniu faktorium yra.

Kaip juokingai atrodo, 
kada neišmanėlis vyrukas,

vy-į bus. Tiktai, darbininkai su-
t.—socializmas 
čia... Nežino vargšas, kad 

vie- dirvą socializmui prirengia 
1* » į •• 1 •I• X 1 * —1 • •

paduoda Berlino
apie . Vokietijos _____ _________ _
Įplaukas. ėdžiai visi yra ateiviai.

” ’Vorvvaerts’o’ 1 ’ ’ " ' ' ______ _____ __ ____
pavykę gauti Vokietijos ko- tai tik toks, kad vieni jų at-'didžiausiomis . -į ____  ______ ___ z*
munistų partijos centro finan-'Vyko čionai anksčiau, kiti pasitinka Francijos "tigrą” {fdnoma, tai mainų savinin- jOg socializmas turi įvykti! centus» 
sinės apyskaitos nuorašą už du vėliau. . Clemenceau. Mat, tai jų ka- ’ ’ * ». . . j* - - *—
mėnesiu, ir ve kokių tenai ran-; Klausimas, kogi tad po- rėš dievaitis, kuris daug pri- 
dasi skaitlinių: Išlaidos už nui Gouldui bijotis "foreig- sidėjo prie surengimo pa- 
rugpiučio mėnesį, 23,750,000 nerių" kraujo, jei jo paties saulinės karės, iš J: 
markių; pašalpa iš Maskvos __ Z__________-
30,000,000 markių. Rugsėjo) Jo patriotizmą kritikuoja daug pasipelnė.
mėnesi išleista 50,250,000 mar- net patriotų laikraščiai.: A. Garbukas.
kių; pašalpa iš Maskvos 47,-. Taip Bostono ”Heraldas"j 
500,000 markių. i nurodo, kad maišyto kraujo

"Taigi per tuodu mėnesiu žmonės visuomet būna ga-J

iš .kurios 
gįslose toks kraujas plaka? Amerikos kapitalistai tiek

MAŽMOŽIAI.
Tas, kuris nežino, kad jis

kuriuos jiems nu-ivma, Wx zirziu ^**.x*xxx* socializmas lun jvynLi- ——’ ., «• x -o a

kai ir augštesni jų samdi- dėlto, kad Marksas šitamė meta kapitalistai. Ar yra 
niai, kurie visados labiau sviete gyveno, ar kad sočia-i .'V 7 7 . -j ?? • -
paiso savo pono, negu dar- lizmo partija vienoj ar ki-;J°J> kaiP darbininkų va- 
bininkų. Jei tik ponas darbo įqj šalv gvvuoia. * Jeigu • tlovai, kūne nieko daugiau 

tai' kam čia jo augštesni męs, jeigu ir visai socializ-i 
samdiniai paisys. !m0 partijų nebūtų, o šita

kurie visados labiau sviete gyveno, ar kad sočia-1ka® n°rs blogesnio draugi-

žmonių gyvasčių •\ - - nepaiso. Marksas ir visai nebūtų gi

Į
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J Vokietijos komunistų partijos besni, negu "gryno" kraujo, nieko nežino, yra kvailas. 
Į centras išleido septyniasde-; Pavyzdžiui, Amerikos rašv- Su tokiu neverta užsiimt.
f šimts keturis milionus (74.- tojai Poe, Whitman, Mark Tas, kuris žino, kad jis

l

000,000) markių, o iš sovietų! Twain ir keliatas kitų buvo nieko nežino, yra paprastas 
valdžios gavo septyniasde-; gimę iš maišyto kraujo. Di- nežinėlis. Tokį reikia mo- 
šimts septynis ir pusę milionų dis išradėjas Edisonas, ku- kyt.
(77,500,000) markių. Pašalpa riuo Amerikos patriotai; Tas, kuris nežino, kad jis 

................... - taip didžiuojasi, taipgi yra ką-nors žino>. yra apsnudė- 
gimęs iš maišyto "foreigne- lis. Jį reikia išbudint.
rių" kraujo. " ! Tas, kuris žino,(kad jis ži-

Garsusis rusų poetas Puš- r.o, yra mokytas ir gudrus, 
kinas buvo mišinys ruso ir Nuo tokio reikia imti pavyz- 
Abisinijos juodveidžio. ■ dį ir mokytis. » 
Franeuzų rašytojas Dūmas į Simniškis.
taipgi buvo maišyto f rančų- Į 1 ' --------------- —
zo ir negro kraujo. Kitas DEMOKRATŲ KANDIDA- 
garsus franeuzų rašytojas TAS I GUBERNATORIUS 
Zola buvo kilęs iš - graikų, 
italų ir franeuzų. Pagarsė
jęs norvegų dramaturgas 
Ibsen paeina iš maišyto vo
kiečių, škotų ir norvegu 
kraujo. Anglų poetas Ten- 
nyson buvo kilęs iš danų, 
franeuzų ir anglų. Victor 
Hugo, Lermontovas, Kan
tas, Swinburne — visi buvo 
maišytų tėvų vaikai.

pusketvirto miliono markių di
desnė, negu išlaidos!

"Bet kuomet Rusijoje sovie
tų valdžia siunčia milionus 
markių Vokietijon ir užlaiko 
tenai ištvirkusių rėksnių gau
jas, kurios nedaro nieko kita, 
kaip tik ardo ir demoralizuoja 
darbininkų judėjimą, — tai 
pačioje Rusijoje žmonės mirš
ta badu. Ir bolševikai šaukia 
visų šalių darbininkus gelbėti 
badaujančius!”

NORI DAUGIAU 
ŽMONIŲ.

Vienas Bostono kapitalis
tų dienraštis rašo:

"Pirmu kart istorijoj perei
tais metais musų kviečių eks
portas viršijo bovelnos eks
portą.

"Bovelnos pernai mes par
davėm į užsienį už $534,000.- 
000, o kviečių ir kvietinių mil
tų už $551,000,000.

"Kiaulės produktų svetim
šaliai išpirko iš mus tuf $2»6,J 
000,000. Gi už tabaką jie mums 
užmokėjo apie $205,000,000. r

"Savo triusu mes maitinam 
ir aprėdom Europą, kuomet ji 
vien tiktai kariauja ir rašo 
taikos sutartis. Mes galėtume 
pasimokinti šio to iš Rusijos, 
kuri kviečia iš užsienio patyru
sius darbininkus, nors savo 
žmonių turi labai daug.

"Mes gi tuo tarpu uždarėm

1

TAS J GUBERNATORIUS 
AREŠTUOTAS.

Pittsburge tapo areštuo
tas John P. Bracken, buvęs 
demokratų kandidatas Į lei- 
tenant-gubematorius pa
skutiniais rinkimais. Jis 
kaltinamas išvogimu $208,- 
000 vertės, degtinės iš val
džios sandėlio. Jei jis dabar 
jau tiek pavogė, tai kas bu- 

įtų buvę, jei jis butų išrink- 
Taigi kraujo maišymas)tas gubernatoriaus padė- 

nežemina žmonių, bet pake-'jėju! 
lia juos. Tik akli patriotai 
to nesupranta.

c Brooklyno ’ 
vieno puslapio

Todėl mes ir gauname draugiją vistiek į socialisti- 
kruvinas anglis. _ 2._2_____ ‘ ‘

Kas metai žūva tukstan- kapitalizmas atliktų dar- 
čiai mainerių. Štai biskis ba ...............
skaitlinių, T------ --J-
kiek kuriais metais žuvo 
mainerių:

Įnę kada nors persimainytų.

•nemato darbo žmogaus gy
venime, jo sieloj, jo troški- 
imuose, jo dvasiniuose sąjū
džiuose, kaip tiktai tuos ke
lis centus, kuriuos jis gan- - 
11a iš kapitalisto? Ar tik

l MA VvA AAZ^llL ^♦VAAxXUi£ VAC4>A I • • 1 1 1 •

Štai biskis Į(ą_ juk jjs viską tik pina, i^iek dąrbo žmogaus gyvem- 
kurios parodo, smelkia, tik koncentruo- tvertas . Ir sakoma, 

ja į vieną kūną. Ir tam ku- kacl kapitalistai laiko dar- 
)nui yra lemta kada nors bu-*į° įmones uz gyvulius. Bet 
ti taip dideliam, kaip ir vi- darbmmlcų vadovai irgi lai- 

įsa draugija. Tada vadinki- ko Juos nekitokiais.
me tą kuna. kaip kas nori- Darbo žmonės iš visų pu- 

Įme. Pavadinti jį socialistine šių niekšais apsupti. Kur jie 
draugija irgi tinka. neis — tai visur pavojus.

Žinoma, perversmas tu- Vienur jų gyvastį nori kas 
rėš būti. Tas didelis kūnas 

i turės pereiti į kitas rankas, 
i O tai reiškia, į visų žmonių 
'rankas, čia ir socialistinė
• draugija.
Į žinoma, galima ir strio- 
ku socializmą įvykinti, tai 

; panašiai, kaip ir žalią obuo
lį nuskinti. Tik tada jis ne
duos to, ką jis turėtų duoti. 
Kaip tik taip buvo Rusijoj. 
Kas išėjo? Kaip tik tai, ko 
ir galima buvo laukti. Pasi
rodė, kad pati žmonija, kad 
industrija, kad visas kraš
tas apskritai dar visai ne
pribrendęs tokiai tvarkai. 
Ir todėl tokia nauja tvarka 
negali gyvuoti, vadinasi, ji 
turi degeneruoti. Taip ir 
buvo, — komunizmas dege-

1907 metais žuvo 2,242
1908 n 99 2,642
1909 99 2,642
1910 99 2,821
1911 ^99 2,656
1912 99 2,419
1913 n 99 2,785
1914 99 99 2,454
1915 99 99 2,269
1916 99 99 2,226
1917 99 99 2,696
1918 99 99 2,580
1919 99 99 2,307
1920 99 99 2,260
Kiek matyti iš šitų skait-

Darbo žmonės iš visų pu-

neis — tai visur pavojus.

nors praryti; kitur jų dva
sią nori amžinai tamsybėj 
laikyti; kitur jų kūno pa
skutines spėkas iščiulpti...

Kas belieka daryti? Ko
voti su tamsybe. Siekti la
biausiai reikiamojo daikto, 
o tai yra mąslumo ir sku- 
brumo. Pasiekti galima, nes 
kiekvienas darbo žmogus 
turi galvoje smegenis savo 
mislijimui. O smegenys ne- 
dyla vartojant jas, bet didė
ja ir stiprėja.

Tai ve, kas reikia darbo 
žmonėms daryti. Mokintis, 
draugijos tvarkyme daly
vauti. Tegul sau kapitaliz
mas pasiekia aukščiausio 
laipsnio. Ten jam.galas. Ten 
jis paliaus-gyvenęs. Jo vie
tą užims socializmas. Tada 
žmonės priklausys draugi
jai, o draugija žmonėms. 
Gal ir nebus taip gera, kaip 
nekurie svajoja, bet vis tik 
bus geriau, negu šiandien. 
Gerumą ar blogumą patys 
žmonės tveria, — gamta 
šių dalykų nežino, — taigi 
jie ir pasidarys taip, kaip 
jiems geriausia. Jau ko-ko, 
bet kruvinų anglių tada 
vargu kas nors begaus. 
Žmonių gyvastįs bus bran
gesnės už anglis.

Med. stud. Margerie.

linių, tai per 13 metų beveik 
nieko nesumažėjo. O tai 
raiškia, kad mainų savinin
kai beveik nieko nepadarė 
darbininkų gyvasčių apsau
gojimui. Iš jų ir nėra ko 
Jaukti. Jie rūpinasi tik dau- 
giau pelno padarytu

Tokioj industrijoj, kaip 
anglių gaminimas, turėtų 
labai didelės įtakos turėti 
krašto valdžia. Žinoma, da 
geriau butų, jeigu visos neravo, o jo vietą ir vėl už- 
mainos priklausytų vai- ima kapitalizmas, 
džiai. O jei tik valdžia butų Tik dėl to, ką augščiau 
žmonių rankose, tai jos «• pasakiau, aš tikiu į refor- 

jbutų jų pačių valdomos ir mas. Aš noriu, kad butų 
operuojamos. Tai socializmo darbo žmonių būvis gerina- 

i tiek, kiele tik galima jį

■ iliodoras Atvažiavo J. AMERIKON.
savaitę New Yor-

’ įko uostą#;atvąžiavo su pa-
čia 11
noma
Rusijos- minykas”, - -buvęs, filosofija,'* kuri negreit dar mas

liodoras, ži-j 
"pasiūtasislt 

vieno puslapio rašo, kad 
Rusijoj atrasta milžiniška 
daugybė deimantų, ir tokių 
puikių, kokių ligšiol žmonės 
dar nėra matę. Tuos dei
mantus, esą, vežimais veža. 

Ant kito gi puslapio ji 
liūdnai sako 
das tebeviešpatauja ir au- reikalais". Ir valdžia jį įlei- reformų anglies industrijoj vauti. Užsidarymas į mažus 

kos labai reikalingos." jdo.

♦ *

artimas Rasputino sėbras, praktingame gyvenime pa- gerinti. Kad tai butų daro- 
Klausiamas valdžios,kokiais sirodys. Todėl pakol sočia- ma ne svajonėmis, ką taip 
tikslais jis čia važiuoja, jis ’

i tapti Amerikos piliečiu, pri
imti baptistų tikėjimą ir rii-

"Rusijoj ba- pintis rusų išeivių "dvasios
X X « X « * * « « W * X X X « X

lizmas- įvyks, šiandien daug uoliai dirbo Leninas Rusi- 
atsakė, kad jo tikslas esąs daugiau gero darbo žmo- joj, bet praktingu darbu. O 

21 1’ • imant mainerius, reikia pa-
gyveniman kad ir sakyti, jog jie privalo visa

me šalies gyvenime daly- 
“ t 

j rėmelius, kokiuose jie da

nėms padaryti galima vyki
nant L.
smulkias reformas. Tokių

>do. [reikia kuogreičiausiai.
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AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS ©
I

Ir Z ■ 11 d. iaokričio Dramos irduk .SėS SS? X Dailfe. 15raii^a buTO sa- 
■ ’grynsu lietuviškai” kalbė-/'?"^^aiL'fpi“' 
itis. Beveik nieko daugiau i«1 į mergai I

i kalboje nesigirdėjo, kaip tik rffll

k į1 ' priežasties vėl nudumė i rimą panaikinti visus dide-; 
bankno-,chica^ Musų apielinkės' liūs kontraktorius, kurie

rinės( Europos žmonių — i 
moterų ir vaikelių. Ir tas]

f

Kas nieko neveikia 
To niekas nepeikia

j 
i

THE BORDEN CQMPANY 
Borden Building, New York

R jus. kaipo tėvai, pagalvojote apie savo vaiko (iteitį. 
Kas jis turės būti: ar gydytojas. ar advokatas, ar biz

nierius, ar pirklys, ar kas? Kiek sykiu šitas svarbus klau
simas švystelėjo per jūsų mintis? šitoje didelėje šalyje 
Amerikoje, jūsų vaikas turi progą ant progų pasirinkti sau 
karjera. Bet ko vertos tos progos, jei jusu vaikas nėra ge
riausioje sveikatoje, kad jomis pasinaudojus? Ar jus, nuo 
jūsų kūdikio užgimimo, apsvarstėt tiek apie jo ateities 
SVEIKATĄ, kiek apie jo ateities karjerą?

^ARTOJIMAS namuose Borden’s Eagle Pieno suteikia 
visiems geresnę sveikatą. Tos pačios grynumo ir svei

kumo savybes, kurias iš Eagle Pieno padaro tokį puiku 
maistą beaugančiam kūdikiui, padaro jį lygiai geru ir suau
gusiam vyrui ar moteriai. Bet ypatingai jis yra geras au
gančiam vaikui — vaikui, kuris jau perdidelis dėl bonkos, 
bet vis dar reikalauja tos puikios maistingumo vertybės, 
kurią Eagle Pienas duoda.

PJILUONAI ir milijonai kūdikių išaugo Į stiprius berniu
kus ir mergaites iš sukom binarinio geros motinų 

priežiūros ir maistingumo, kurį suteikia Borden’s Eagle 
Pienas. Daug naudos vaikai dvejų, trijų, keturiu ir daugiau 
metų gauna, kuomet į ją kasdieninius valgius įeina vienas iš 
daugelio tą skanių ir sveiku valgiu, kuriuos lengvai galima 
padaryti iš Borden’s Eagle Pieno.

i
JEI norit daugiau dažinoti apie šitą stebuklingą kūdikių 

maistą, iškirpkit šio paskelbimo kuponą ir pasiuskit jį 
į The Borden Company. o ji jums prisius, visai dykai, in
formaciją kaip penėti ir prižiūrėti jusą kūdikį, sykiu su ki
tokiais svarbiais raštais.

Man ten bebūnant įsiveržė BRIDGEPORT, CONN. 
per duris keliolika" jaunų Lietuvių veikimas. 

! sportelių iš naujos Miner- ............ -

(žmonėms teko pamatvti tik labai apsunkina darbinin-
J — ■ .;kus. Butų geistina, kad ir

kitu apielinkių * mamonai 
11 d. lapkričio man teko;tai darytų.

užeiti į vieną restoraną. I

gORDEN’S Kompanija per tris gentkartes įtikino tūks
tančius ir tūkstančius tėvą, kad jų vaiku sveikata 

yra visą svarbiausias žingsnis prie ją busimo pasisekimo 
gyvenime- Borden’s Eagle Pienas yra išauklėjęs milijonus 
ir milijonus kūdikių į stiprius ir sveikus vyrus bei moteris.

Kas skaito ir rašo Į 

Tas duonos neprašo į

bet vos tik atvykęs į Wil-Įkėj angliakasiai dar tvir-

i
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CHICAGO, 1LL. 
12,000 darbininkų sveikino 

Jean Longuet ir Debsą.
Tai buvo istorinė Chica- 

gos darbininkų antimilitari- 
aė demonstracija lapkričio 
26 dM 2:30 wL po pietų. 
Ashland Auditoriume susi
rinko į svetainę apie 12,000 
žmonių ir apie pusė tiek tu
rėjo grįžti atgal, nes pritru
ko ir tikietų .ir svetainėje 
Sėdynių. Nors ir buvo leista 
statiem stovėti pasieniais, 
visgi-ne visi galėjo dalyvau
ti toje darbininkų iškilmėje. 
Įžanga buvo 50c.

Liūdna scena buvo ma
tant, kai žmonės dideliame 
plote vaikštinėjo apie sve
tainę ir žiurėjo į antro augs- 
to svetainės langus, pro ku
riuos veržėsi aplodismentai 
ir užimąs. Sniegui po bisku- 
tį krintant žmonės pradėjo 
nuo svetainės trauktis to
liau. Atėjus man prie tikie- 
tų langelio paaiškino, kad. 
jau į svetainę daugiau nie
ko nebeįieidžiama. Man pa
aiškinus, kad esu laikraščio 
reporteris, sutiko įleisti.

Kuomet da nebuvo drg. 
Del^o atvažiavusio, susi
rinkimas prieš 3 vai. tapo 
atidarytas internacionalu, 
kurį dainavo vokiečių so
cialistų choras; po to daina
vo vienas Chicagos operos 
dainininkas Mark Oster. Po 
dainų pasirodė iš užjūrio 
svečias Francijos darbinin
kų vadas — Jean Longuet. 
Publika pasitinka jį gau
siais aplodismentais. Tuo 
tarpu atvyksta ir senelis 
Bugenius V. Debs. Publiko
je vėl kįla nesuvaldomos 
ovacijos.

Debsas buvo pakviestas 
Socialistų Partijos priimti 
ir pasveikinti socialistų var
du kitos šalies darbininkų 
vadą Jean Longuet’ą. Ir jis 
atvyko. Senelis buvo labai 
suvargintas Atlantos kalė
jime ir nuo to laiko, kai jis 
tapo įkalintas, pirmu kąrtu 
pasirodė viešame susirinki
me. Publikoje tęsėsi ovaci
jos tol, kol išėjo Debsas ant 
estrados. Jis išsyk kalbėjo 
silpnu balsu, bet vėliau bal
sas pasitaisė. Kalbėjo apie 
karių pragaištingumą dar
bininkams ir kad jis visada 
yra pasirengęs kovoti už 
darbininkų būvį. Jis sako, 
kad 60,000 Amerikos darbi
ninkų žuvo, kad sukurus 
naujus milionierius, karės 
pelnagaudas. Prisiminė ir 
apie politinius kalinius, ku
rie vis dar kalėjime tebėra 
ir kad militaristai vis šau
kia, buk reikia rengtis prie 
karo, kad išvengus karo. 
Kas reiškia sukūrimą nau
jo karo. Debsas pasveikinęs 
Socialistų Partijos vardu 
Jean Longuet’ą, užbaigia 
savo kalbą.

Perstatoma kalbėti Ir- 
vdng St. John Tucker, kuris 
taipgi su kitais socialistais 
buvo nuteistas kalėjiman. 
Jisr kalbėjo trumpai.

Po-jo išeina užjūrio sve
čias — Jean Longuet. Jis 
pirmais savo žodžiais pa
sveikino Amerikos darbi
ninkus varde Francijos dar
bininkų, ir kvietė visus dar
bininkus vienytis ir su viso 
pasaulio darbininkais ben
drai kovoti. Jean Longuet 
savo paprastu kalbos tonu 
užinteręsuoja klausytojus. 
Kalba apie dabartinę Euro
pos padėtį ir nurodo, kokių 
priemonių kapitalistai grie
biasi, kad pasidalinus karo 
grobiais.

Kalbėtojas privedė vieną 
tipingą atsitikimą Genujos 
konferencijoj. Jis atrodo 
kaipo juokingas, bet ištikrų- 
jų yra tragingas. Kuomet 
konferencija pasibaigė, 
įvairus Europos kraštu 
premjerai ir atstovai sušau
kė hotelių patarnautojų

MINERSVILLE, PA. 
Musų naujienos.

Musų komunistai kvietė 
kalbėti tūlą Keršulį, bet vie
ton jo atvažiavo iš Brooklv- 
no kitas negramotnas ko
munistas, kuriam nesąmo
nes bekalbant musų komu
nistai net savo "naktaizas" 
apspjaudė iš piktumo.

Musų tautininkams irgi1 
labai nepavyko su Dr. Grai- 
ciuno maršrutu. Viskas bu
vo surengta ir Graičiunas

viršilas, kad davus jiem3 
"tipų". Lloyd George davė 
jiems geroką sumą svarų 
sterlingų, — ir tarnautojai, 
žinoma, buvo labai paten
kinti. Paskui Francijos mi- 
nisteris davė jiems keletą 
šimtų franku, — ir jie buvo 
mažiau patenkinti -’Vokie- 
čių atstovas atvilko visą 
gurbą banknotų, kuriomis 
tarnautojai buvo visai ne
patenkinti. Pag-alios Austri
jos atstovas įteikė jiems 
sklypelį popieros — "O čia 
kas?" klausia patarnauto
jai. "Na tai raštelis. Eikite 
i vagzalą ir ten rasite cielą! 
vagoną. Austrijos T 
tu", — paaiškino Austrijos]y ’ .... . . ‘ 'iiiuiieiiis Leno pamatyti likatstovas. Publikoje kilo ga - ,pr GraiČiuno barzda ap-;kus. 
sus kvatojimas. Hotelių pa-! skelbimuose> ’ ikitį
tarnautojai mane sau, kadi 
vagonas popieros atsivežti 
nardo daugiau lėšuos negu]_ 
ji yra verta. Gi Rusijos at
stovas padarė geriausia. Jis; 
davė jiems mažą lėkštelę iri 
tarė — "Pasidarykite sau j 
rublių, kiek tik norite...”

Longuetas sako: *"Visa; 
tai atrodo komingai: bet* 
kai atsimeni, kokie baisus 
kentėjimai privedė prie to
kios dalykų padėties, tas 
vargas ir badas visos vidu-

”rup... rup... rup...” Jie buvo 
tiek prisiragavę munšaino,! 
kad netik stovėt, bet ir sė
dėt tiesiai negalėjo. Tai ši
taip elgiasi mušt} jaunuo- 
; menė.

sutikT^vo'užduotį "atlikt^ Po streikui musų apielin- 
bet vos tik atvykęs į Wil-’kėj angliakasiai dar tvir- 
kes Barre, nežinia iš kokios čiau organizuojasi, čia no-

chcras sudainavo Lietuvos: 
i himną. Potam buvo dau- 
Įgiau dainelių ir deklamaci
jų. Paskui buvo statyta sce- 

;non vieno akto farsas ”O.S. Į 
S. arba Šliubinė Iškilmė”. ] 
Lošimas, galima sakyti, pil- 

inai pavyko, aktoriai savo 
Į užduotis atliko gerai ir pu- 
iblika buvo užganėdinta. Po 
i teatro buvo šokiai, kurie 
traukėsi iki vėlumai nak
ties. Publikos atsilankė skai
tlingai ir numatoma nema
žai pelno, kurio dešimtas 
nuošimtis skiriamas Lietu
vos našlaičiams.

Dramos ir Dailės Draugi
ja yra nutarusi pastatyti 
scenoj didesnį veikalą, bū
tent "Du Broliu”. Taigi rei
kia pasidžiaugti, kad musų 
kolonijoj lietuvių veikimas 
pradeda atgyti? Tik butų 
geistinas Bridgeporte tokis 
žmogus,- kuris įgalėtų vesti 
chorą arba režisieriauti.

J. A. G.

BROOKLYN, N. Y.
Iš 54 skyriaus susirinkimo.

Lapkričio 24 d. atsibuvo 
54 skyriaus mėnesinis susi
rinkimas. Susirinkimą ati
darė J. Glaveckas.

Pirmiausia buvo skaity
tas ir priimtas protokolas 
pereito susirinkimo.

Toliaus skaityta laiškas, 
atsiuntė socialistu

neapsakomas vargas nesi-j. 
liauja, dėlto, kad ir po tų i 
baisiausių skerdynių, tai-’ 
kos mes vis dar neturime.! 
Mes tebeturime karą, kuris Į 
tęsiasi kitokioj formoj. 0. 
čia vėl mums grūmoja kilti 
išnaujo militarinis karas”.

Toliau jis kalbėjo apie už-j 
mušimą Francijos darbiniu-; 
kų vado —Jean Jaureso, su j 
kuriuo jis sykiu buvo vieno-; 
je Paryžiaus kavinėje. Jį! 
nukovė po to, kai jis perser-; 
gėjo Francijos valdžią ša-’ 
lintis karo, ir vėliau tų pa- ] 
Čių Francijos žmonių karui] 
bėgant pakvaišusis . ūpas- 
persimainė. Artinantis Di
džiajai Stockholmo konfe
rencijai, plačios kenčiančių 
žmonių minios sykiu ir ka-j 
reivlai, kurie buvo apka
suose, troško taikos ir siun
tė mums (socialistų atsto
vams) tūkstančius laiškų, 
pareikšdami, kad visas savo 
viltis jie deda į Stockholmo > 
konferenciją ir į viso pa-’ 
šaulio socialistų judėjimo. 
kovą prieš karą.

Jo kalba buvo ilga ir la-’
bai žingeidi,' -kurią čia tik 
aplamais ruožais nupiešiu.

Tuo pačiu laiku atvyko] 
Ghicagon Francijos ex- 
premjeras — Clemenceau, 
kurį čia pasitiko vietos 
"džingos" ir visas vidur- 
miestis nuraudonavo vėlia-] 
vomis. -Jam taipgi surengė 
prakalbas Operos Audito-, 
'•irtme. Jis varė agitaciją už 
išplėšimą iš Vokietijos už-j 
dėtų kontribucijų ir kad- 
Suv. Valst. užmegstų politi
nius ryšius su Europa.

M. Šileikis.

BLANFORD, IND.
Susitvėrė Amerikos Lietu

vių Piliečių Draugijos 
kuopa.

19 d. lapkričio čionai su
sitvėrė Lietuvių Amerikos 
Piliečių Draugijos kuopa iš 
,12 narių. Jos tikslas pam
pinti savo nariams pUietys- 
tės popieras ir supažindinti 
su šios šalies įstatymais. 
Taipgi nariui papuolus ne
laimėn suteikti pašalpą pa
gal draugijos konstituciją.

Geistina, kad šios draugi
jos kuopos rastųsi ir kitose 
lietuvių kolonijose. Delai 
platesnių informacijų 
kreipkitės prie A. L. P. D. 
centro valdybos.

Jonas Skinderis
534 N. 7th st.,

Ciinton, Ind.

Dilgutis.

ŠIŲ DIENŲ VAIKAS YRA 
RYTOJAUS VYRAS

The Borden Cojo*^ 
Atf . UAAU.4A

BORDEN COM/AN 
YORK, U. »• Ą.

dienraštis ”The New York 
Gali”, kviesdamas lokalą 
pasiųsti atstovus to dienraš
čio šėrininkų susirinkimam 
Laiškas tapo priimtas ir de
legatu į tą susirinkimą iš
rinktas Keršulis.

Paskui - buvo pakeltas - < j 
klausimas, kas reikia dary- ; 
ti su tais žmonėmis, kurie 
eina dirbti vakarais į skabi- i 
nes šapas arba neva "krau- r i 
tuvėles”. Klausimas ap
svarstyta ir nutarta, kad 
tie, kurie ir toliau eis į tas 
dirbtuvėles dirbti, bus bau- 
džiamj~25 dol.

Bendrosios tarybos dele
gatai raportavo, kad pasta
ruoju laiku vadinamieji kai
rieji buvo pradėję leisti pa
skatas apie buvusįjį bendro
sios tarybos sekretorių,, kad 
jis išeikvojęs unijos pinigus. 
Bendroji taryba buvo ne
skyrus komisiją ištirti kalti
nimus. Tyrinėjimas parodė, 
kad kaltinamai buvo netei
singi. Padėtis bendrojoje 
taryboje surimtėjo dar la
biau, kada įvairių lokalų 
biznio agentai ir bendrosios 
tarybos sekretoriai rezigna
vo iš savo vietų. Priežastis 
jų rezignavimo buvusi — tai 
"kairiųjų agitacija tam ti
krais lapeliais, o taipgi agi
tacija dirbtuvėse gyvu žo
džiu nemokėti duoklių." Re
zignacija likosi priimta. Da
bar lokalai patys rinks savo 
biznio agentus; nauji rinki
mai bendrosios tarybos vir
šininkų* atsibus netolimoje 
ateityje.

Bendrosios tarybos dele
gatų raportas tapo priim-

Iš eilės sekė direktorių 
tarybos raportas. Buvo ra
portuota, kad laike streiko, 
piketuojant vienas draugas 
tapo sužeistas ir dabar li- 
gonbutyje neteko vienos ko
jos. Jo šeimynai yra moka
ma $40 savaitėje pragyve
nimui. Buvo šauktas taipgi 
nepaprastas direktorių ta
rybos susirinkimas, kadj ap
kalbę jus reikalą sumažinti 
bendrosios tarybos ofiso 
darbininkų skaitlių ir taip
gi sumažinti kitokias tary
bos išlaidas. Nutarta suma
žinti išlaidas kiek galima. / 

Raportas priimta.
Iš pildančiojo komiteto 

raporto pasirodė, kad dau
gelyje dirbtuvių surasta 
darbininkus dirbant viršlai
kį. Viršlaikio darbas šiuo 
laiku New Yorke yra ne
leistinas. Todėl tų dirbtu
vių pirmininkai (čermanal) 
tapo pašalinti iš jų vietų.

Toliaus ėjo rinkimas vie
no nario į 54 lokalo pildantį 
komitetą. Išrinkta Jokubo- 
nis.

Delegatas raportavo apie 
padėtį dirbtuvėse. Jis pra
nešė, kad darbas tūlose 
dirbtuvėse dar yra sumažė
jęs delei mainymosi sezono. 
Tečiaus kitos firmos jau 
pradeda kirjfti naujo sezono 
drabužius ir, manoma, su
stojusių dirbtuvių darbinin
kams neprisieis ilgai be dar- 
l»o būti.

Susirinkimas, išklausęs 
čermanų protokolą, atmeti 
du čermanų tarimu. Vienas 
tų tarimų buvo daug-maž 
tokis: čermanų susirinkime 
gali dalyvauti tik dirbtuvių 
komitetas, o paprasti darbi
ninkai neturėtų dalyvautu 
Tas tarimas, kaip paminėta 
aukščiau, tapo atmestas. 
Antrasis tarimas buvo to
kis: ne bosas turi šaukti iŠ 
unijos ofiso darbininkus į 
dirbtuvę, bet dirbtuvės pir
mininkas (čermanas). Ir ši
tas tarimas tapo atmestas 
kaipo nenaudingas darbi
ninkams. J.

Unijos Koresp.

(Tąsa koresp. ant 5 pufl,}s
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Įsai. Bet apsidairius ir Įsi- turtingas, turi gražų auto- jo su prakalbomis visur, kur 
į žiurėjus į kitus žmones, pa- mobilių, siūlosi merginų pa- tik ji visuomenė kvietė. Kal- 
'sirodo, kad jie nėra paskuti- vėžyt. Na, ir kodėl to pasiu- bedamas jisai drąsiai skelbė. 
Uiai nedorėliai, kad už juos lymo nepriimti, galvoja sau j teisybės žodi ir ardė tamsy-, 
į ”— c* ~

►t tik šitos civilizacijos 
[dūktas, ir tiek. Žinoma, čia 
i gilus klausimas, ir keliomis Važiuosiu, 
i rašto eilutėmis jo neišgvil-Į Ir ji važiuoja. Kartais vis- 
gi 

kJt^odži^j^ąąJįyti ir. gana, baigia. Bet kartais praside- 
jW*siu pirmįausįai iš šių'yai-’da ir platesnė pažintis. Vy- 

_.ųtlfetų tuo$*‘Kflnb yra^ •sindi-ras kartais ūžfundija, nusi- 
_____„ _ elKi&ato ponų samdiniais.-’t/‘Įveža mergaitę i teatrų, nu

eitam r>ah^ t?v viename name yra gaspadi-. Jaunas, sveikas vyrukas/perka brangius tikietus, pa-
- nė (beveik-visados niger-suprantama, galis * dirbti, tkui nusiVeda į hotelį ant

ka), kui i priima pinigus, bet tingi- dirbti, na, ir ką geros vakarienės, paskui vėl 
nužiūri merginų tinkamumą tu jam padarysi? Juk mes pavėžina automobiliuje po 
ir abelnai daboja visus. Yra gyvename tokiam surėdy- bulvarus ir sodus, atsisvei- 
ir vyru, kurie ar tai sindi- me, kur individualinei lais- kindamas da karstai pri- 
kato, ar tai pačių merginų vei dar niekas nei duobės spaudžia ir pabučiuoja, 
užlaikomi. Jie reikalingi nebeiškasė, anei grabą su-Į- čia ištiesų labai Įdomi at- 
tvarkai palaikyti, 
tas reikalinga. Mat, slapta 
vieta, tai policijos nesišauk- 
si. Šitie vyrai, žinoma, yra 
galas nuo galo valkatos. Čia 
reikia apie du dalyku keli 
žodžiai tarti. O tai yra 
"slaptumas" ir tie "valka
tos vyrai".

Visai nesenai man teko 
................... ‘ 1 su vienu 

> miesto Sveikatos 
Departamento nariu, 
yra baisiai Įdomus žmogus. 
Turi daug mokslo ir išskai
tęs labai daug knygų. Filo
sofija, literatūra, sociologi
ja, ekonomija, politika, etc., 
yra labai gerais ir mylimais 
jo draugais. Ištiesų, su to
kiu žmogum kalbėti smagu. 
Juo labiau jis man patinka, 
kad apsčiai turi intuicijos. 
Begalo origanalus žmogus. 
Tai nėra paprasta papūga, 
kaip daugumas musų žmo
nių, ytin mokytų žmonių, 
kurie tik tiek težino, kiek 
jiems profesorius mokykloj 
Įkalė, šitas žmogus yra vi
sai kitokis. Jis naudojasi 
savo žinojimu ir protu. Jis 
sudaro savą filosofiją apie 
šitą gyvenimą ir painias jo 
problemas.:

Kaip tik šitas žmogus 
Į- man ir išpasakojo ilgų pros

titucijos Chicagos mieste is
toriją ir abelnai Įdomią pa
dėti. Jis pareiškė, kad kiek
vienas prostitucijos namas, 
kuri laiko sindikatas, yra Į

Prostitucija ir 
veneriškos ligos

Med. Stud. Margeris.

yra dar baisesnių. Jie yra mergina. Juk jis nieko blo- 
tik Šitos civilizacijos pro- go negali man padaryt. Ma

tyt, aš jam labai patinku.

i

I
I

Iškrikimas rusų komu

Prostitucijos Istorija. čia mat pardavojama gyvas
Apie prostitucijos, istori- žmogaus, tav 

??.- jos platų ir nuosakų išdės- b1.21?
tymą čią visai rtėi kalbos flegmos dirbai 
nebegali būti. Palieku tai £auna komis

clensi, bet vistaek norisi ke- kas tuo pavėžymu ir pasi
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. pasakau, kad prostitucija 
bene tik bus taip sena, kaip 
ir pati žmonija. O šitokiam 
daleidimui paremti galima 
paimti ir bibliją. Kaip kas 
nori, lai sau mano, bet vis- 
tiek atvirai pasakyti reikia, 
kad biblija turi galybes me
degos prostitucijos istori
jai. Man teko jau nebe vie
ną kartą girdėti labai Įtek
mingus mokslo žmones sa
kant: "Kam rupi prostituci
jos istorija studijuoti, <as 
apsčiai medegos biblijoj vi
sados susirasti gali”. Ir tai 
apart tiesos čia nieko dau- ... . . .. 
gįaų nepasakyta. Man teko ^į1.31 l^k^beti 
jau net kelis kartus biblija -^lca^os 
skaityti ir, istiesų, baisiai 
dideles virtynes medegos 
prostitucijos istorijai sura
dau. Vieną kartą musų kla
sėj vienas mokinys paklau
sė profesoriaus: "Profeso
riau, ar yra knyga, kuri pa
duotų prostitucijos istorijai 
neabejotinos medegos?" Ir 
štai tau atsakymas: "Nejau
gi, tamsta, niekad neskaitei 
biblijos?" Ir ginčytis dėl to 
visai nereikia. Tegul kiek
vienas su atsidėjimu per
skaito bibliją, ir pamatys, 
kad aš teisybę sakau.

-Bet vis dėlto nereikia pil
nai Įsitikinti, jog tik biblijo
je visa prostitucijos istori
jai; medega gludi. Ir be bi
blijos yra knygą, kuriose 
ytin, daug medegos šitam 
klausimui galima rasti. Ir 
kai tik biskį daugiau laiko 
turėsiu, tai apie tai plačiau 
parašysiu. O bibliją statau 
pirmon vieton todėl, kad ji, i 
matote, yra daugiau negu 
kitos knygos žinoma; paga
vaus, ji yra ir lietuvių kal
boj išleista, kuomet kitos 
knygos daugiausiai kitose 
kalbose išleistos ir bemoks-.

, liui lietuviui neprieinamos.
Prostitučių klasės.

Man labiausiai rupi šita
me straipsny slaptosios ar-J

ja karatai pri-

nistų partijoj.
bės pamatus, ant kurių ka
bo juodvarnijos lizdas. Ir 
štai sunki fanatiko ranka 
kirto skaudų smugĮ ir pada
rė Joną Perkūną elgeta.

12 d. lapkričio man ir ma
no moterei pasitaikė proga 
nuvykti Į New Yorkų. Ka
dangi nuo' senai geidėme 
aplankyti dradgą Perkūną, 
tai šį kartą tai padarėme. 
Jeigu nebūčiau matęs savo
mis akimis, niekaip nebū
čiau tikėjęs, kad žmogus, 
kuris su pasišventimu tar
navo progresyvei visuome
nei, šiandien butų tos visuo
menės taip užmirštas ir ap
leistas. Iš trumpo su drg. 
Perkūnu pasikalbėjmo, štai 
kų apie jo likimų patyriau. 
Jis sako: "Draugai, kaip 
matote, šitame kambaryje 
aš gyvenu jau astuoni me
tai. Aš atėjau Į šitų kamba
rį gyventi, kuomet dar tu
rėjau paprasta savo sveika
tą. Bet dabar jau arti metai 
laiko kaip aš neišeinu ant 
gatvės. Apie mėnesis laiko 
atgal aš dar galėdavau1 
šiaip-taip nulipti vienais 
laiptais žemyn i ’toiletą’, o 
dabar jau nei to neįjiegiu 
padaryti, šis namas tapo 
perduotas Į kitas rankas ir 
pranešta visiems Įnamiams 
susirasti kitą vietą, nes na-.

Anot laikraščio "Socialis- pakeitus padėtį, bet tampa 
tičesky Viestnik", komunis- sušaudytas. Masleninkovas, 
tų partijos iškrikimas nesu- darbininkų opozicijos va- 
stabdomai eina pirmyn. Tų das, anot paskutinių žinių, 
pripažįsta net ir komunistų suimtas. Uralo ir Altajaus 
spauda. Nesenai Maskvoje komunistai atvirai nesutin- 
nagrinėta kelios kriminųlės ka su Maskvos komunistų 
bylos, — apie Spiridonovos politiką. Komunistų' partija 
užmušimų, apie raudonai’- liko tilc valdininkų partija, 
miečius teisėjus ir kt. Pir- Darbininkų tarpe komunis- 
moj byloj dalyvauja žymus tų veik nėra. Laikraštis net 
ir atsakomingi komunistų paduoda žinių. ProvodnSko 
partijos nariai, antroj rau- fabrike 1,000 darbininkų, 
donarmiečiai—plėšikai, ku- komunistų 45, ir jų 40 žmo- 

■ nių valdininkauja ir tik 5 
Teisme išsiaiškino dirba prie staklių juodųjį 

visiškas tų žmonių iškriki- darbų. Skirtumas uždarbi- 
paleistuvavimas, je taipgi ardo partijų. Ko

rių organizacija veikė Mas
kvoje.

reikalingi nebeiškąsė, 
jei kada kalė.

turi, kad ir neperdaugiau- 
siai, individualės laisvės. 
Todėl jis gali pasirinkti už
siėmimą pagal savo valios. 
Ar tas užsiėmimas doras ar 
ne, tai kas jam galvoj. Jei
gu jis yra šimto nuošimčių 
biznierius, tai jam dora, kas 
jam gera. Tada jis sau leng- _
vai doros ar nedoros klau- troškimai,'tokis noras viską 
simus išriša, tikėdamas, kad pamatyti! Kas duoda pro- 
1___ — _________ 1 __ • 1 '* • • ■ • • 1 . • ••
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ra, o su dvasia, tai juk Die- kių jaunų mergaičių mintv- 
vas atleis, nes jis viską pil- Įje, ištiesų yra geras* žmo- 
do, ką kunigas įsako.' Tai įus. Ir kodėl jam netikėti7 
ko čia daugiau tereikia. Gy-] št^ai. kas tokią mergaitę 
venk, kaip rojuj, ir tiek. O parbloškia ir padaro silpnu- 
£a? gnokų, -im... visi.le]ju sutvėrimu — tokiu ku-
griesija. Įdikiu, iš kurio kiekvienas

Taigi tokie vyrukai, gal gali pasinaudoti. Žinoma, 
risi, o^gal ir ne, žino, ką jie Į nereikia manyti, kad kiek- 

ne jie vieni tai daro. Daug‘naudoti. Ne, čia laimi tik 
yra žmonių, kurie daro tai,!tie, kurie pinigo turi; tai 
kas nepridera daryti. Bet Į Vra tie. kurie tokiu mergai- 
vistiek daro. O pateisinimui žĮų visai negodoja ir vesti 
savęs — sansų via. A pači jų visai nemano. Ir kam tur- 

t? es* žmogus jčius ves vargšę, merginą, ku-
ir žinai, kad yra iam tikri > j neturi jokio mokslo ir jo 

draugijon visai netinka. Jei 
;au milionieriai vestų to- 

ikias prasčiokes, tai kas ta
da turėtų vesti milionier- 
kas. Ne. tokie džentelmanai, 
kurie užkabinėja ant gatvių 
ir teatruose jaunas ir gra
žias merginas, siūlosi jas 
ravėžyt ar kitokiais budais 
plakasi, jie daro tai ne dėl 

■meilės, bet visai kitokiais iš- 
: rėkavimais. Jei jiems pasi
seka merginą pavilioti, tai 
ii paskui atsiduria pragaro 
bedugnėj ir tenai jau ją pa
siekia sindikato ranka.

(Bus toliau.)

Kiekvienas žmogus mosfera. Jaunai mergaitei 
ir sveiki nervai pradeda 
silpnėti, minkštėti. Ir nieko 
stebėtino. Juk tokios mer
gaitės dažniausiai yra bied- 
nų tėvų. Jos auga gana pra
stuose namuose. Jos savo 
pinigų teatrams ir vakarie
nėms neturi. 0 čia jaunystė, 
tokie begaliniai viso ko

i

Jis'kas gera kunui, tai jau-ge-gos visa tai atsiekti, tai* to-
i

I
‘daro. Bet jie žino ir tai, kad!vienas biedniokas gali pasi- 
' 4- . • -V T vr* , • •

I

mas, — į
girtybė, užmušimai ir tt Iš munistas-darbininkas už

dirba 50—60 milijonų, jo gi 
draugas valdininkas ar per- 
dėtinis — 500—600 milijonų 
mėnesiui.

Stoka laisvės spausdSnto 
ir gyvo žodžio, marina kiek
vieno mintį. Nėra kūrybos 
darbe, nėra kovos, — todėl 

Į VI-

Ėgorjevo organizacijos- dė
lei girtybės prašalinta, arba 
nubausta 95 nariai iš 176. 
įPravda 186 nr.). Toji pat 
komunistų "Pravda" nr.: 
19, 161, 147, rašo apie girty
bę ir partijos narių pakriki
mų Ugliče, Ivanovo — Vor-

>--------- ;------------------ -- ------------*.7 f'

mas busiąs remontuojamas [ liantas,
* ! i Iv o T/* n v* iv*

v .uaj-Ųe, nėra kovus, — voue* 
ienske, Saratove ir kitur.. jautresnioji darbininkų vi- 
Kame gi priežastis? Prie- suomenė arba visai pakrin- 
žastis tame, kad minios iš- įa, arba žūsta, bejieškoda- 
vargintų žmonių laukia ne- ma naujų kelių. .1917—18 

[sulaukia pažadėtosios ko-'m> kada komunistai mokė- 
mumstų gerovės. Nugalėti j0 patraukti minias dema- 
rodos visi priešininkai, su- i gogingais obalsiais—"grab, 
naikinta buržuazija, bet jos nagrablennoje", arba "voi- 
vietoje išdygo "raudonasis na dvorcam, mir chižinam", 
kupčius" ir toks pat spėkų-; viskas visiems buvo aišku.

— reiškia "komu-.Dabar gi> kada platus ir 
Kur ir-mstų naujoji ekonomine Įvairus gyvenimas reika- 

jau išugdė įauja tvarkos ir žinomo ple- 1_ 1_ • •v. • * •

iį bankinę įstaigą, 
kaip aš susirasiu vietą —. politika" jau i” 
nežinau. Aš turiu pilną pro- nuosavią "raudonąją bur- no; viskas susimaišė, minios 
tą ir protauti galiu. Ir gy-Į žuaziją". Pavolgyje, Ukrai- i nesupranta vingiuotos Ne- 
venimo nuotikiais as liu- noje badas. Badu miratan-!po (naujoji ekonominė poli- 
aziu ir linksminuos, kaip'tieji minta žmogiena; Mas-;tika) tvarkos. Todėl komu- 
paprastas žmogus. Valgyt kvoje gi elektrikos šviesoje nistinės teisybės saulė

girtuokliauja .spėkų-; partijoje prasidėjo didelis 
nesustabdomas iškriki- 

("S-tas".)

ii

paprastas žmogus. Valgyti 
galiu, tik valgau ne tą ką i 
noriu, bet ką iš restorano, 
atneša, už ką brangiai rei
kia užmokėti. Miegu gerai, 
skausmų niekur nejaučiu, 
tik bėda tame, kad mano 
rankos ir kojos neturi spė
kų. Gana tankiai aš par
puolu ant grindų ir praeina 
čielos valandos, kol kas nors 
išnetyčių užtinka mane be
gulint ir pagelbsti atsikelti. 
Iš šimtų draugų, kuriuos aš 
turėjau, paliko vos keli ir 
tiems jau įsipvkau savo ne
lemtu likimu. Mirti nesibi
jau, nės, kaipo žmogus, su
prantu, jog kas kartų gimė, 
tas kartą turės ir mirti."

Draugas Perkūnas labai 
gerbia progresyvę visuome
nę ir nuoširdžiai dėkuoja už 
suteiktą jam pagelbą iki 
šiam laikui Rodos niekad 
nebuvo taip reikalinga jam 
pagelba kaip dabar, kuo
met jį varo iš kambario, o 
kitų susirasti tokiam elge
tai galima tik už pinigus. Ir, 
rodos, butų didžiausia gėda, 
jeigu mes, ta progresyvė lie
tuvių , visuomenė, kuriai i 
drg. Perkūnas tiek dirbo, 
apleistumem jį ant tiek, kad 
paimtų i biednujų namus ir 
ten jis užbaigtų savo nelai
mingas dienas.

Todėl mes, progresyviai 
Amerikos lietuviai, privalo
me atkreipti savo atydų į tą 
nelaimingą draugą ir jį tin
kamai sušelpti. Artinanties 
Kalėdoms, kuomet pirksime 
kalėdines dovanas, neuž
mirškime ir draugo Perkū
no. Jeigu mes visi tik po vie
nų dolerį jam aukautumem, 
tai pasidarytų tūkstančiai, 
už kuriuos galėtumėm pa
dėti draugų Perkūnų į tin
kamą vietą. New Yorke yra 
taip vadinamas neišgydo
mųjų namas ir Perkūnui 
butų ten tinkama vieta. Bet 
ten reikia mokėti mažiausia 
14 dėierių Į savaitę.

Taigi, prie kiekvienos 
progos, susirinkimuose, 
prakalbose,- baliuose ir šiaip 
susiėjimuose prisiminkime 
apie nelaimingų musų drau
gų Perkūną ir surinkę kiek 
pinigų pasiųskime juos ap
draustame laiške šiuo adre
su: John Perkūnas, 243 E. 
14 st., New York, N. Y.

mirga restoranai, krautu- :stoja*^v?š?iSisApačioje jnpivhiAl’iioina I_____ i** • ..
liantai. j jr j

Toje pat Maskvoje, už- mas. 
ėjus naująjai komunistų!-----
politikai, prie darbo biržų 
stovinėja eilėmis tūkstan
čiai išalkusių bedarbių, jieš- -ob-L/
kanSy darbo. Komunistę Ss 
partijos jautresniems na- Tartum kas 
nams tai nepaslaptis. Jie Tv. • • • •

susidarė j 
Rusijoje" tarp darbo ir nau-j

? • • • 1 • •«
I

Į
i

ir žinai, kad yra tam tikri 
Dievo agentai-kunigai, ku
rie parduoda Dievo atleidi
mus, arba įmokina tave, 
kaip reikia melstis prie Die- 

I vo, kad savo nusidėjimų nu
sikračius, — tai tu vistiek 
jautiesi geru žmogum šia
me sviete ir busi geru ana
me.

Tai tokia šitų valkatų 
psychologija. Ir tai labai 
originali, nes ne nuo vieno

MOMENTAI,
»• '
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policijos departamentui la- man teko ją iškvosti. O kas 
bai gerai žinomas. Bet poli-'---- -* x-s —--------
ei jos departamentas, girdi, 
nei rūpinasi, nei biaurisi 
tuom. Žinoma, piliečiams 
dažnai bubnijama, kad 
miestas "valoma". Išdalies 
tiesa. Nes ten, kur pinigo;

ba veneriškos ligos į virau nėra, — valoma. O kamgr

*'

išvilkti Ir ..todėl aš čia pros
titucija susidomėjęs esu tik 
tiek, kiek ji prisideda prie 
išplatinimo ir palaikymo ši
tų ligų, žinoma, gal visai ne
tyčia teks vieną kitą žodi 
ir kitais klausimais pasa
kyti ;

Imant prostitutes pagal 
ligas, reikia padalinti jas į 
keturias klases.

Pirmoji klasė. Kiek man 
teko klinikose patirti, tai 
daugiausiai lytiškomis ligo
mis serga ir kitus apkrečia 
profesionalės (vien iš pros
titucijos gyvenančios) mo
teris. šitos moteris ar mer-i 
ginos dažniausia dirba ki
tiems. Tokiame didmiesty, 
kaip Chicaga, yrą tam ti
kras sindikatas, kuri suda
ro, berods, tik du gana tur
tingi ir "įtekmingi" pilie
čiai. Jiedu laiko gal būt ke
lis šimtus paleistuvnamių. 
Kiekviename name yra po 
6, 10 ar daugiau moterų. 
Keliuose namuose yra net 
po 30 ir 50 moterų. Jos be- 

' veik visos yra jaunos mergi
nom :• 20 ar 22 6iętų. Gerai 
organizuotas sindikatas, 
bile kokių nepriima. Tai pa
našiai, kaip ir i didelius fa
brikus, kad bile kokio dar- apdumti, kad ve nėra to, kas 
bininko nepriima.

nori, tai gali su šitais vyru
kais giliai išsikalbėti ir pa
tirti. Tik tokiu budu ir te
galima žmonių, gerų ar blo
gų, psychologiją išstudi
juoti.

Bet tai-tik viena valkatų- 
vyni dalis, būtent ta, kuri 
tik su sindikato bosais turi 
reikalo. Yra dar ir kita. Tik 
apie pastarąją, man rodos, 
geriau pritiks pašnekėti ki
toje vietoje, tai ten, kur kal
bėsiu apie kitą prostitučių

xx.v»xxx^x 
politikieriai turėtų pilniau
sią liuosybę prostitučių bo
sams duoti, jeigu jie iš to 
pelno neturėtų? Nėra kvai
lių politikieriuose. Ir kur tik 
politikieriai padaro gražaus__ _  _____
pinigo, ten viskas gerai. Na- klasę.

Reikia dabar kelis žodžius 
tarti ir apie pačias prostitu
tes, kurios dirba sindikatui. 
Kaip jau pirmiau/ sakiau, 
jos didžiumoje yra jaunos 
merginos arba moterys su 
savo vyrais persiskvimsios. 
Joms ir dailumo gamta ne
pavydėjo ; jos yra labai gra
žios! Ir šitas jų gražumas 
sudaro čia nemenko reikalo 
plačiau apie jas pakalbėti. 
Kodėl tokios gražios, jaunos 
merginos taip pasileidžia? 
Kaip Į tokį klausimą atsa
kius?

Čia reikia pastudijuoti jų 
psichologija. Jaunos mergi
nos, ypač beturčių klesos, 
merginos be mokslo ir iš
auklėjimo, labai daug apie 
save mano. Tokiai merginai 
paprastai rodosi, kad ge- 
riausis vyras negali būt jai 
pergeras. Todėl jei koks su
vadžioto jas jai kur mirkte
lėjo, tai jai rodosi, kad jis 
ją tikrai myli ir gali paimti 
ją už pačią. Gal ji ir nema
no da apie vestuves, bet vis- I i • t •_1 • z  •
ir mano sau pasinaudoti iš 

. Tai paprastai yra pra- - . t 1 1 •Į 
Iš

mai paprastai gražus, šva
rus. Merginos irgi jaunos,' 
gražios, parinktos. Patar
navimas komandagiausias. 
Ir kaina neperdidžiausia — 
$2. Merginos egzaminuoja
mos daktarų mažiausiai sy
kį į savaitę.

| Aš paklausiau: "Bet juk 
i miestas, geriau miesto vy
riausybė, irgi pažįsta sindi
kato ponus?" Ir tas žmogus 
atsakė man: "Negi kitaip! 
Bet turite žinoti, kad sindi
kato ponai yra dideli žmo
nės. Biznyj jie yra labai 
mąslus ir skubrus, o draugi
joje — gyvi džentelmonal 

Į Kodelgi ' su tokiais ponais 
i negalėtų miesto vyriausybė 
j gražiai sugyventi ? O juo la
biau, kad šitie ponai labai 

Įgero patyrimo turi, kur .ir 
kaip reikia patepti.” ,

Taigi tikrenybėje sšndilfcn 
to ir paleistuvhamių slap
tumas yra tik tiek slaptas, 
kiek reikalinga piliečių akis

Jono Perkūno 
likimas.

mato, kokios' priešginybės [ Ki^kHateit^uEs6 
susidarė "komunistinėje t'............... . n- iIr ant uPes gilumyno.

* * «

Slepias, traukias 
Rytų šilas. 
Žemė niaukias; 
Ir šešėliu apsipylus 
Ant veidų tik mauna kaukes 
Ir i atilsį palydi...

* * *
Šaltas vėjas 
Smėlį sėjąs 
Ir vis vejąs 
Sniegu žirgą aprėdytą.
Žirgas*)bėga ir mes bėgam, 
0 momentai vis ant vietos...

šileikių Mikas.
r 

*) žirgas — žmogaus gy
venimas, kuris neša jį prie 
galo.

jai gimusiojo raudonojo ka
pitalo. Dauguma jų neišaiš
kina tokio perversmo prie
žasčių, nustoja ūpo ir grim- 
sta girtybės ir pakrikimo 
klampynėse. Vietomis susi
daro draugijos, kurios nie
ko bendra neturi su visuo
menės gyvenimu. Iv. Voz- 
nesenske veikia draugija 
pasivadinusi "Pasaulio Er- 
undistų Dr-ja". Viskas "je- 
runda" (niekniekiai), — tai 
jų obalsis. Kita komunistų 
dalis norėtų pataisyti nepa
taisomą dalyką. Komunis
tai Paniuškinas 1921 m! or
ganizuoja darbininkų-vals- 
tiečių partijų, Albianovas 
tveria sukilėlių armiją, kad

i

Kuomet mes einame gat
ve priderančiai pasipuošę ir 
iinkamai pavalgę ir sutin
kam ant šaligatvio ištiesto
mis rankomis elgetą mal
daujant pagelbos, mums

F 
kaip mes laimingi šiame pa
saulyje sulyginus su tuo, 
kuris tiesia savo ranką link 
praeivių.

Vienok ir to maldaujan
čio pagelbos elgetos likimas 
nėra blogiausias, jeigu mes 
sulyginsime jį su musų 
draugo Jono Perkūno liki
mu. Elgeta yra laimingas 
l>ent tuomi, kad jis gali mal
dauti sau pagelbos nuo pra
eivių. Draugas Perkūnas 
tiek yra nelaimingas, kad 
jis neįjiegia būti net tarpe 
tokių elgetų ir negali mal
dauti sau pagelbos nuo ge
raširdžių žmonių.

Draugai skaitytojai! Šiuo- 
mi atsiliepiu i jumis, kaipo 
tuos geraširdžius praeivius, 
kad jus neužmirstumet 
draugo Perkūno ir £ paau
kautume! vieną-kitą '/centų 
jo sušelpimui. t :

Kas yra drg. Jonas Per; 
kūnas ir kokia nelaimė jį 
patiko, rodos, nėra reikalo 
čionai aiškinti, nes progre
syvė lietuvių visuomenė 
apie tai gerai žino. Ilk tiek 
turiu priminti, kad apie de
šimts metų atgal Jonas Per
kūnas sakė lietuvių visuo-

btankiai nei Į mintį neateina,
• r. ... - • • • v •_ ___ __

)

j

f

Žinoma, tikrai yra. Tai vis, matote,
tai ekonominis kapitalisto 20-to amžiaus civilizacijos [tiek mirksi tam vyrui atgal 
klausimas. Bet prostituci-prašmatnumas.
jos srity šitas klausimas sin-Į O apie tuos valkatas vy-jo. *“ 
dikatui nė biskį nemažesnis..rus štai kas reikia pasakyti, džia to kelio, kuris baigiasi

Biznio matu imant, šiui oie yra įdomus sutvėrimai, prostitucijos namuose, 
prustfitučių klasė tik tiek Siauro moralisto akimis pradžios, rodos, nieko blo-

KELEIVIO' KALENDORIUS 
1923 METAMS.

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

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

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

Kalendorius bus gatavas po Kalėdų, nes 
prie jo yra labai daug darbo. Bet užsisakyt 
jį galima jau dabar. Pinigus galima siųsti 
stampom, arba galima ir kvoterį į laišką 
Įdėt, tik reikia sulenkt i popierų, kad nepra- 
plėštų konverto. Adresuokit:

"KELEIVIS"
255 Broadway, So. Boston, Mass.

i

skiriasi nuo kitų biznių,kad žiūrint, jie yra haibųs niek- go nesimato. Vyras išrodo menei prakalbas. Jis važinė-
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KORESPONDENCIJOS.
THOMAS, W. VA.

Iš 16 distrikto angliakasiu greičiau tą padarysite — 
streiko (netik mums bus geriau, bet

"Keleivio” No. 48, korės-Įlr 
pondencijoj iš angliakasių 
streiko, įsiskverbė kelios j 
klaidos, todėl čionai noriu , 
jas pataisyti. Buvo rašyta, 
kad. skebauja Jos. Milkin-, . ... .
tas. Pas mus yra du Milkin-j įa®iai .koY2į° s.ll.8avo lsnau* 
tai ir kad atskirt vieną nuo dotojais, bet nieko gero ne
kito, buvo rašyta: skebauja kovojo - vis tas pats blo- 
Jos. Milkintas, nuo Tony£as ir. sunkak angliakasių 
Row. Bet Redakcija pralei- gyvenimas. Čia yra dideles 
do "Tonv Row” Anie Mi- angllll kasyklos I įttsburgh »(&>. b^o
rašyta, kad jis buvo išva-.9.k P® 3-4 dienas sąvaite^.
I

nois valstiją darbo jieškoti.'^ine^ 
Ištikro gi jis buvo išvažią-'nrast' 
vęs į Brooklyn, N. Y. ir iš 
ten sugrįžo į Coketon ske-! 
liaut. Buvo užmirštas pami- . . .x . . ,net Jos. šalamskis; tasbu- '•'ienų -• £ nrekur. ge_
vn įvažiavęs i UL valstiia ziau neranda. Vargšai zmo- dLbTjiXT UtbdteJ geliai .P“? kalbas :

gu jis padaro, tai tuo jaus sulauksime?
sugrįžo atgal ir verda mun-' Broliai, gana jau uų 
šainą po senovei, taipgi dir- i Sausinėjus vieniikitų-- ka> 
ba kompanijai kaipo agen- '^a. bus, to mes-ulauks e. 
tas. kad daugiau asilu ori-! -«PjUtalfstm

(spalio. Daugybė žmonių pa
lydėjo ji i kapus.

j Paliko dideliame nuliudi- 
kitur su geru pasportu. Juoime jo moteris 52 metų, 3

Į sūnus ir 4 dukterįs — visi 
pamokinti. Viena duktė už
ima stenografistės vietą 
prie valdiškos Įstaigos Bos
tone.

Lai būna jam lengva šios 
šalies žemelė. V. S.

jums.
Streikieris.

CARNEG1E, PA. 
Angliakasių vargai.

Penkis mėnesius anglia-

žiaves’pereita"rudeni i šios kasyklos -vra, uni’ziavęs pereitą ruaeni į im j ..^ darbo sąlygog
1 prastos ir todėl uždirbti 
daug negalima. Tas pats ir 

į ”f armerskose” kasyklose: 
i vaikščioja darbininkai nuo

i kasvldas dėl didės-^atsieksime ir kapitaliste, 
nepasigailės, Musę 

!lf išėjo skebaut Jos. Paw-iu^Vot,t-Va‘}’'tiv;e,nnaJJ0’; 
lauskas, John Gebis, Joku- ?ani™otiS ir stot. l kova su 
bas Pipiras ir Ant. Oksas'»»»“*‘?ę1?- Tlk k?.v?e 
vadinamas nigeriu (yra du pasieksime savo tikslo. 
A. Oksai _ kitas streikie-; didelių

Dar buvo rašyta, kad Alex i fabriku. ..kuriu“^ 
Mažaika vra kompanijos P?lnas laikas , bet užmokės 
agentas, turėjo būt Alexl^ menka; paprastam dar- 
Mažietis — o kad išskirt i buimku! mokama po 3oe . 
vieną iš dviejų - tai tas valandą Lengvų darbijc.m 
skebauja, katras keli metai ne™- Yra ka*.uii P
atgal iš kompanijos krautu- 
vfe Pieree, W. Va. keletą 1« « ir oOc Į 
pypkių išnešė. j A* K’ JakuDaicien^

Asilai, perskaitę korės-j 
pondenciią "Keleivio” No. j 
48, ^ pradėjo taip spardytis, -
kad kitas ką-tik per galvą_ Tūlas. h Iv
nepersi vertė; Pagalios isra-,. T'7. - -
do priežastis, kad turėjo ei-; ^įrto šitokį sposą. Paliepė 
ti skebaut dėlto, kad unija'savo 9 metu mergaitei, kad 
maitino streikierius supu-jparašytų laišką pas J. L. 
vusiais miltais ir mėsa. De-;darbdavį, įtariant J. L. blo- 
lei to dabar noriu jiems pa-.gu žmogum. Laiške buvo 
sakyt, kad laike generalio i pasakyta, kad J. L. galis įs- 
streiko, pašelpa buvo siun-(v®gti visą pono turtą. Po 
čiama tik tiems, katrie ne-paiaku padėjo anonymišką 
turėjo pinigų ir negalėjo tparašą ’_Y°ur ^nencK 
nieko gauti ant bargo. O ka- . ~ - / ? ’ - "
trie turėjo pasidėję banke nui, F. K. nuėjo pats ton vie- 
pinigų ir katrie darė biznį ton darbo prašyti

.■v • » • a___• • . V/mnnLr T I i chg

A. K. Jakubaičietis.

GREAT NECK, N. Y. 
Negražus darbas.

norėdamas 
nepersivertė. Pagalios išra-(paverzjijnu0 J. U. darbą, iš-

t Pasiuntęs tokį laišką po-

Vienok J. U. sužinojo apie 
F. K. daromą jam šunybę ir 
apskundė ji A.L.D.L.D. kuo
pai, prie kurios abudu pri
klauso. Minėta kuopa išrin
ko komisiją to incidento iš
tyrimui ir F. K. suspenda
vo. Taipgi tapo suspenduo
ta ir F. K. moteris, kuri, sa
koma. irgi prie to suokalbio 
prisidėjusi.

Kaip F. K., taip ir J. U. 
abudu yra ’ komunistai ir 
priklauso prie Darbininkų 
Partijos.

Jeigu komunistai savo 
draugams duobę kasa, tai 
ko gali laukti nuo jų kiti 
darbininkai?

šarlatanas.

su muiišainu, tie neturėjo 
tiesos imti pašelpos ir 
skriausti tuos, katrie nieko 
neturėjo.

Nekurie asilai D. C. & C. 
Co. butų jau išėję ant strei
ko, tai kompanijos agentai 
pabūgo ir pradėjo organi
zuoti asilus į kompanijos 
uniją. Dar iki šiol nežino
me, kokie, ta asilų unija bus; 
apie tai bus pranešta vė
liau.

Vienas iš lietuviškų biz
nierių, prigulėjęs prie Tho- 
mas Local’o ir streikavęs 
porą mėnesių, dabar, kaip 
paskalai eina, prikalbinęs 3 
mainerius skebaut ir rinki
mų dienoj jis darbavosi už 
kompanijos kandidatus.

D. C. & C. Co. nori turėt 
kuodaugiausia žmonių ka
syklose, dėlto įsakė visiems 
asilams, kad vestųsi savo 
vaikus. Ir lietuvis Ant. Gaš
ka vedasi savo sūnų 10 ar 11 
metų senumo. Mike Kali
nauskas irgi vedasi savo sū
nų. Pereitą vasarą jo sūnūs . _ _
įsirašė į uniją, bet neįmokė- jo moterei, kad ligonis blo- 
jo nei vieno cento, o pašel- 
pą ėmė.' ...——- __ - e ..

Pieree Local’as jau apka- teisingas žmogus ir myli- 
pojo keliems asilams ausis 
ir priėmė atgal į uniją už 
$10.00. Thomas’o ir Coke- 
tono asilai dar sarmatinas, 
bet ar negeriau butų, kad 
paliktumet sarmatą už du-

A • "V • A Ji . X * A _
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LAWRENCE, MASS. 

Mirė Juozas Buzevięius.

____  KELEIVIS 
visiems Lietuvos politi
niams kaliniams butų su
teikta amnestija.

Varde keturių organiza
cijų ir bepartyvės publi
kos

J. Petravičia, 
A. Morkis, 
A M. Šatas, 
A. Butkienė, 
J. Barčaitis.

P .S. Iš publikos buvo n 
duotas įnešimas reikalauti, 

(kad Lietuvos dvarai butų 
r‘ *3 išdalinti

pa-. •
MILUN0CKET, ME.,

V iotojs RtMyt 11^101
Linksma buvo matyti dai- kuogreičiausia 

lų susirinkimą musų prfau- !>1^n.uomenel*. įnešimas 
gančios jaunuomenės. Pas 
vietinį lietuvi Povilaiti buvo 
surengtas vakaras. Jaunos 
mergaitės ir vaikinai suren
gė šokius. Visi gražiai links
minosi, padainavo ^keletą 
dainelių, šoko suktinį ir ki
tus šokius.

Patartina musų jaunuo
menei lavintis, sutverti cho
rą, perstatyti vieną-kitą 
veikalą ir pastatyti vietos 
lietuvių veikimą ant lygios 
su kitomis kolonijomis. __.. j--

Butų labai gerai, kad Įsi- priešingas Suvienytų Vals- 
kurtų lietuvių kalbos moky- -įjy konstitucijai, kuri gva- 
kla, kurioj galėtų lavintis .-antuoja kiekvienam asme- 
netik jaUni, bet suaugę žmo- Jliui ]aįsvę; 
ties. :___ —

Turime vieną lietuvaitę kreiptas tik prieš darbinin- 
pabaigusią kolegiją. Jinai j,ug bereikalingai apkrau- 
dabar mokytojauja. Bet su Ha mug mokesčiais,— 
lietuviais ji nesusideda, mat Todei mes visuotiname 
perprasti. Taipgi turime ]ietUviu susirinkime, laiky- 
pusėtinai pralavintą muzi- tame £2 d. spalio, 1922, 

mieste Terre Haute, In<L 
pareiškiame protestą prieš 
loki bilių ir reikalaujame, 
kad Su v. Valstijų Kongre
sas ji atmestų.

Ant. Vasiliauskas, 
pirm., 

S. Poleski, sekr.

biednuomenei.
irgi buvo susirinkimo pri
imtas.

TERRE HAUTE, IND. 
Protesto rezoliucija prieš 

Johnsono bilių.
Kadangi kongresmanas 

Johnson iš Washington val
stijos įnešė Į kongresą bi
lių, kuriuo reikalaujama už
siregistravimo šioj šaly gy
venančių nepiliečių;

i Kadangi tas bilius suvar
žo musų liuosybę ir yra

’ Kadangi tas bilius yra at-

kantą. Jisai puikiai grajina. 
Linkėtina jam augščiau stu
dijuoti muziką.

Musų gasapdinėlės pra
dėjo nesutikti su savo vy
rais. Tuos nesutikimus su
kėlė burjingierių meilė. Jei
gu kas apženytų musų sen
bernius, tai šeimynose butų 
šventa ramybė.

Lietuvi A. K. aplankė gar
nys ir apdovanojo dailia 
dukrele. Šiaip, iš. lietuvių 
niekas neapsivedė ir niekas 
nemirė. L. P.

Todėl mes visuotiname

f
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šis puikus 
Lietuvon 

Respublikos 
Liuosybės 
ženklas

Privalo 
Rastis 

Kiekviename
Lietuvio 
Name.

BRANGUS PAMINKLAS YRA ANT VISADOS

Nieks- dar neturėjote progos įsigyti taip stebėtiną puiką tėvy- j 
niška dalyk#, kurį čionai matote ant šio paveikslėlio: Lietuvos j 
Respublikos L i uosy bes Ženklas, su laikrodžiu ant jo viršaus, _ tai 9 
priminimas, kad <lalyka& yra didžiai gerbiamas ir malonus kiek- 5 
vienam lietuviui. Jis yra labai gražus, artistiško išairbimo, ka ą 
kiekvieno akį maloniai patraukia. Šitie ženklai yra išdirbti iš labai 2 
praktiško bronzinio metalo, kuris nesudušta ir atrodo tarsi _ tikro 2 
aukso, ir niekados nepajuosta. Vidurys išmaliavotas geltonai, ža- J 
liai ir raudonai, taip kaip Lietuvių tautos spalva reikalauja. Laik- ] 
rodis garantuotas ant 5-kių metų. Atsitikime jei nebūtų geras, j 
tad kampanija atmaino. Ženklo didumas 8 eoliai pločio ir 11 aukš- J 
čio, pastatomas bile kur. Kai na šito laikrodžio $7.50. Parduodame ti 
tiesiog iš dirbtuvės už nužemint# kainą, už $4.75, o su skambu- 3 
<iu $5.75. Prisiunčiam tuojaus, kaip tik gaunam užsakymą su nw- 5 
ney orderiu, arba C. O. D., kurie nori užsimokėt kaip atneša į | 
namus. J

šitas pasiūlymas tiktaz bus iki Kalėdų, kad galėtų pasipirkti do- S 
vanoms. Naudokitės proga. (5'1) i

M. 1. Dl’MSHA AN'D CO. 5013 Melrose St., Philadelphia, Pa. N

L
APSIVEDIMAL

Pajieškau apsivedimui mergino# 
arba našlės be vaikų, nejaunesnea 
kaip 22 metų ir nesenesnėa kaip 32 
metų, nepaisant tikybos nei pažiūrų, 
▼ien tik kad butų meili ir turėtų pi
nigų. Aš esu amatninkas ir sumanu# 
vyras, turiu 28 metus. Mylinčios tokį 
va ik i n# atsišaukit šiuo adresu:

F. Demenius (52)
160 Market st., Newark, K. J.
Pajieškau apsivedimui merginos 

arba našlės, kad ir su vienu vaiku, 
nejaunesnės kaip 20 metų ir neganes
nės kaip 27 metų. Aš esu vaikinas 25 
metų, turiu gerą darbą, esu gerai pa

siturintis. Su laišku meldžiu prisiųsti 
ir paveiksi#. (50)

A. T.
Box 292. Duųuesne, ftu

>

JIEtKAV DARBO BUcERNtlK. 
Esu apsipažinęs su tuom darbu pst 
9 metus ir galiu duot gvaranti)#- Su
kalbu 5 kalboms. Galiu užimt ir kito
kį darb# su atsakomybe. Reikalaujan
ti adresuokit: (52)J. P.

255 Broadvay, So. Boston, M###,

J PARDAVIMAI.
» PARSIDUODA ŪKIS LIETUVOJ 
k Su gyvuliais, triobomis ir visai#
► įrankiais, apie valakas geros žemės. 
P Ah'tnus apskričio. Gera proga va- 
aj žiuojančiam Lietuvon amerikiečiui, 
jj Dėl platesnių žinių kreipkitės pas M.
S šilalį, 93 Cass st., W. Roxbury, Mas*..
5 (51)

TACOMA, WASH. 
Mirė Juozas Paulauskas.

Po ilgos dviejų metų ligos
. .... . Taeoma St. Joseph’s ligonbutyprogą įsiūlyti savo Kondensuotų p:e- . .

«>ą Kariaujančiai armijai ir čia pasi- numirė Juozas Paulauskas, 61 
rodė didelis to pieno naudingumas Ir metu amžiaus žmogus. Velionis* 

T». Lann nyrinta tai mono įsiriir- - (
rėdybos, Mariampolės apskričio? 
nuo Sasnavos. Buvo labai geras 
ir padorus vyras. Paliko jis 
Amerikoj dvi seseris, bet neži
nia kur jos gyvena. j

Norėdami
nių žinių, 
adresu:

bystę Burrville, Conn. ir su pagelhi 
New Yorko biznieriaus Jeremiah; 
Milban jis padėjo šiam bizniui tvirtų į 
pamatą Wassaic, N. Y.

Laike civilis karė; Borden travo; 
------- įsiūlyti savo kondensuotų pie- 

:r čia pasi-

18C6 m. tapo uždėta to pieno išdir- .....
irstė Šveicarijoj. Ponas Collins nuo- buvo nevedęs, paėjo 1S buvalkų 
sakiai apipasakoja Bordeno kovų ta
me biznyje, kol jis pakilo iki didžiau
sio laipsnio. Jis pasako, jogei laike 
pasaulinės karė; Bordenas išleido 
l,900,000,0‘)0 kenų pieno. šita 
Bordeno istorija parodo, ko gali pa
siekti tipiškas amerikonas.

PRAŠAU INFORMACIJŲ.
Noriu apsigyventi ir eauti darbą 

šiltuose šteituose — Florida arba 
|Californįjoj — kad pagerinus svei
katų. Esu da nepersenas. apie -10 me
tų vyras. Turiu priminti, kad sveika
tų atėmė Rusijos caras per 5?i me
tų kariumenėj, ir 22 menesiu karėj 
jūsų su japonais.

Žinančių apie minėtus štoitus pra
šyčiau suteikti man informacijų, už 
kų busiu dideliai dėkingas.

F. SHULTZ
105 Bell st., Ainsterdam. N. Y.

ISTORIJA APIE GAIL BORDEN IR 
JO KONDENSUOTĄ PIENĄ.

J. H. Collins Sutrumpino Didelio iš
radimo Istorijų į Mažą Pamfletų.
James H. Coliins, gerai žiųorvas

rašytojas apie pramonės reikalus, ką-1 
tik parašė Bordeno Kompanijai bro-J 
š:urų po vardu: "Kondensuoto Pi .'no j 
Istorija”. Tikrenybėj tai yra avide-Į 
šimts keturių puslapių biografija | 
Gail Bordeno, kuris išrado procesų iš- deli, 
dirbimui kondensuoto pieno.

Savotiškai perstatydamas 
topikus, 
laiboj

F-

apie velioni plates- 
kreipkitės

M.
1292 West Lake, 
Seattle, Wash.

Ožkinis,

šiuo 
(51)j

Pajieškojimai
Pajieškau pusbrolio Stasio ČU- 

kansko, iš Makauskų kaimo, Liuba- 
vos parapijos, Suvalkų rėdybos. 

Petras Vasiliauskas
360 IVashington avė., 

Watėrbury, Conn.

PO-GAISRINIS 
IŠPARDAVIMAS 

arba

PIRE SALE!
ĮVAIRIŲ STUBOS RAKANDU 

Prasidėjo 1 d. Gruodžio 
(Detember) ir tęsis iki 

15 d. Gruodžio. 1922.
LABAI NUŽEMINTA KAINA: 

Pečiai, Lovos, Kėdės, Stalai, 
Divonai (Karpetos) ir kiti 

Rakandai.

VINCAS CIVBSMS
363 Millbury St., 

WORCESTER, MASS.
--- ----------------

KALENDORIAI 1923 N.
Musų sieniniai kalendoriai yra di- 

spalvuoti ir tai keleto r”šin. ■ 
j Prisiųskite $1.00 ir gausite 4 kalen- 

bir.nio dorius, ant kuriu matysite Lltli'u- 
p. Coliins poptiliarėj savo VOS KAREIVIUS, EROPLANĄ. 

nupiešė gvveninia Amerikos Š1ENAPIUVJ, ARTOJĄ, RUGiliS 
' '■ ir VIENA DIDELĘ

LČ-' MERGINĄ TURINT LIETUVOS 
... — ------ ------------ ------------ -®-į .—--------- ---- j
jis padarė pieno eksperimentų,1 nio kalendoriaus kaina 25c. siųskite I

išdiibystė buvo uždėta Tor- ant šio adreso:
A. F. SHEETRA .... . _

87a HareshiU st, Lavrencc. Mass. kau savo švo_gerio G ausi aus. Paeina 
j S ‘

, R T 1’

CAIRNBROOK. PA.
Iš angliakasių streiko.
Pas mumis streikas tęsia-

i nuo 1 d. balandžio. Daug vaikino, kuris buvo mokytojum. pas- • KERTANT
-................... • MERGINĄ _______ _________  . „

, VĖLIAVĄ. Turime ir kitokių. Pavie- už kų busiu dėkingas.streikierių su šeimynomis 
kenčia dideli vargą, gyven
dami po palomis su mažais 
vaikais. Užstojus žiemai 
prisieina kęsti netik badas, 
bet ir šaltis.

Ir matant tuos baisius 
streikieriu vargus, atsiran
da beširdžių šašų iš tų pa
čių lietuvių tarpo, kurie ei
na streiklaužiauti. Tie su
tvėrimai prieš streiką ne
dirbdavo, bet vien tik mun- 
šainą virdavo ir ji parda
vinėdavo. Bet dabar pritru
kę kostumerių nuėjo streik- 
iaužiauti.

Pajieškau Vinco Juodvalkio, šlepe
čių kaimo, Utenos apskričio, Daugai
lių valsčiaus. Meldžiu greitai atsi
šaukti, nes turiu svarbų reikalą nuo 
jus draugės iš Lietuvos. Jeigu kas 
apie jį žinote, malonėkite pranešti,1

Joseph Daubaris
618 Winter st., Superior, Wis.

Streikieris.

TORONTO ONT 
CANADA. 

Protesto rezoliucija prieš 
- registraciją.

Mes, Toronto lietuviai, vi
sokiais budais rėmėme nu
kentėjusia nuo karės Lietu
vos liaudį ir nemažai auka- 
vom iškovojimui laisvos Lie
tuvos. Bet Lietuvos valdžia 
už Amerikos ir Kanados lie
tuvių darbininkų suaukau-

l
| Phone, West 2491

į DR. J. JONIKAmS
I Laikas: 1-—3 ir 7—9 vaL vak. 
i 3732 MICHIGAN ĄVE.
I DETROIT, MICH.

„ ,e. y . .1-rtti

; • •• . L. 1 .

kai pionierium, paskui maisto tyrini 
tojum. Su pagelba Lebartono Sh2:v 
rio. r_2__ - .
kuij 1853 metais užpatentavo. Jo nir- įtampomis ir popieriniais doleriais 
mutine išdiibystė buvo uždėta Tor- ant šio adreso: (-). • —- ------- - - ■
rington. Conn.. kuri jam nepavyko. A. F. SWEETRA j Aš, Julijona Ališauskienė, pajieš-
Kitais metais jis uždėjo kitų išdir- 87a HareshiU sL, Lavrencc. Mass. kau savo švogerio Gaušiaus. Paeina 

Suvalkų rėdybos, Kalvarijos aps
kričio, Liubavo valsčiaus, Seleoaro 
kaimo. Turiu labai svarbų reiksią, 
todėl meldžiu atsišaukti arba kas 
apie jį žinote, malonėkite pranešti, už 
kų busiu labai dėkinga. Seniau jisai 
dirbo mamose Pennsylvanija vals
tijoj.

Julijona Ališauskas 
3129 Goodson avė., Hamtramk, Mieli.

Aš, Juozapas Gakus, pajieškau sa
vo draugo Jokūbo Juodgudžio, iš| 
Lietuvos paeina Kauno rėd.. Pasvalio 
ępskr. Slidžių kaimo. Meldžiu atsi
šaukti ant šio antrašo: 

Juozapas Gakus
78 Summer st., Bridgeport, Conn.

21 d. spalio persiskyrė su tus centus pristatė kalėjimų 
šiuo pasauliu Juozas Buže- ir juosna sugrudo Lietuvos 
vičius. Jo gyvybę pakirto darbininkų vadus, 
plaučių uždegimas. Jis ap
sirgo 18 d. spalio, bet nejau
tė didelio pavojaus. Tik 20 
d. spalio gydytojas pranešė

game padėjime.
Velionis Buzevičius buvo

mas visų šios kolonijos lie
tuvių. Jis draugavo dau- 

' gausia su laisvesniafežmo- 
’nėmis,davatkų nemylėjo.Bu- 
vo per ilgus metus "Kelei- 

r________ _ ____ Ivio" skaitytojas. "Keleivis”
rų, atsineštumet po dešimts i jam labiausia patiko iš visų 
dolerių ir po aštrų kirvuką, laikraščių. 23 d. spalio jais-,' 
Mes apkaposime jums ilgas į kanešis atnešė "Keleivį” J 
pūsis be skausmo ir perdirb-įbet jo skaitytojas buvo jau, 
sime į žmones. Jeigu čia ne-į grabe. Į
norėsite su mumis strei- Iškilmingos J. Buzevi- 
kuot, tai galėsite išvažiuoti čiaus laidotuvės įvyko 24 d.

Negana to, kad Lietuvos 
darbo liaudis laikoma prie- 

i spaudoj, Lietuvos valdžia 
i sumanė pavergti ir Ameri
kos bei Kanados lietuvius, 
versdama juos registruotis 
ir užsimokėti po 10 dolerių.

Atsižvelgiant į tai, mes, 
Toronto lietuviai savo ma
siniame susirinkime, > laiky
tame 3 d. gruodžio, varne 
keturių organizacijų ir be
partyvės publikos, nutarėm 
prieš priverstiną registraci
ją užprotestuoti. Taipgi 

‘kviečiame visus Kanadoj 
i gyvenančius lietuvius nesi- 
i registruoti ir neduoti Lietu
vos klerikalų valdžiai nei 
cento.

Taipgi reikalaujame, kad

Pajieškau savo dėdės' Franciškaus 
Slapkausko, paeina iš Suvalkų rėdy
bos, Naumiesčio apskričio, Slavikų 
parapij°s, Šilininkų kaimo. Taipgi 
pajieškau daugiau giminių ir pažįs
tamų. Daug šičia yra suvažiavusiu, 
bet nei vieno nežinau kur gvvena. 
Atsišaukite.

Matilda Lapenienė 
po tėvais Slapkauskytė

8119 Medina avė., Cleveland, Ohio.

Pajieškau pusbrolio Barnasio Klim- 
kevičiaus, Vilniaus gub., Alytaus 
apskričio, Daugų parapijos, žvirgž- 
dčnų kaimo; pirmiau gyveno Scran- 
ton, Pa. Girdėjau, kad gyvena Chi- 
cago, III. Kas žinot apie jį malonė
kit pranešti. (oi)

Felix Klimkevičia
211 E. Main st, Plymouth, Pa.

Pajieškau pusbrolio Prano Birbi- 
los, Kauno rėdybos, Edžgalių kaimo, 
Raguvėlės parapijos.

Taipgi pajieškau draugo Jono Ga- 
siuno, Kauno rėdybos. Raguvėlės pa
rapijos, Važgelių kaimo. Meldžiu at
sišaukti arba kas žinote praneškite.

Andrius Žiūra (51)
310 S. Paca st., Baltimore, 2.1d.

Aš, Liudvika Globukė, pajieškau 
savo brolio Jono Globo. Paeina iš 
Kauno rėdybos, Raseinių apskričio, 
Relniinės viensėdžio. Iš Lietuvos iš
važiavo 33 metai. Jisai yra puikus 
muzikųntas, groja ant smuiko. Turiu 
pne jo svarbų reikalų. Meldžiu atsi- 
šaukti arba kas žinote malonėkite pranešti. (52)

Liudvika Globukė
720 Ferdinand st., !

: VALUTKEVičIALS

TREJANKA
arba

TBEJOS-DEV1N'ERIOS
Susideda iš 27 įvairių gedan

čių žolių, šaknų ir žievių. Gydo 
visokias skilvio ligas: tjesali- 
mą, dispepsija, išpūtimą, riet»e- 
nj ir tt Geriausiai pataiso 
apetitą.

Trejankų pakelis 50c.

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

čio purtymo, skaudėjimo kun# 
ir kaulų. Nėra geresnių gyduo
lių nuo šių nesmagumų, kaip 
Valutkevičiaus Šalčio ir Gripo 
Druskos.

Pakelis 50c.
Siųsk Money Orderį ar stam- 

pomis.
ANTHONY VALUTKEVICN 

PU. G.
15 intervale st., Montello, Masu.

PATARMES MERGINOMS
APIE LYTIES DALYKUS. 
Parašė M. H. Sangerienė.

Knyga papuošta tam tikrais pa
veikslais. Išleido F. J. Stropienė, pri
dėdami naudingų patarimų ir mo
terims.

Kurios da šitos knygos neturit.' 
tuojaus užsisakykit. Ji kainuoja 
$1.00. Pinigus galima atsiųsti per 
money orderį, arba įdėjus popieriai 
dolerį į laišką. Adresuokit taip:

MRS. V. RADAVICH (52) 
506 N. Ellwood avė., BaKūaore, Md.

r Tel.: Market 6234 
ir Market 4526

DAKTARAS

F. MATULAITIS
LIETl'VYS GYDYTOJAS 

Priima ligonius sekančiomis 
valandomis *

Nuo 1—d po pietų; 
Nuo 7—8 vakare.

8709 JOS CAMPAU A VĖL,
DETROIT, MICH.

> .ii ■ »n ■ ■■ ■—■ nu ■—e———

1

!
____ _______—.:
dalis jų vyrų arba ir motenj

’ 1

70 DAINŲ!
V Chorų ir jų vadovų žiniai: 
h Atspausdinta 70 choralių dai-

Pajieškau savo draugų Ignaco Na- j 
neko, iš Trupaitėlių kaimo, Rudiškių N 
parapijos, pirmiaus gyveno Bridge- ti 
r»ort, Conn. Taipgi pajieškau Juoząpo . 
'augelio, iš Šiaulių miesto, pirmiaus 3 

s'yveno Materbury, Conn., dabar ne- < 
'inau kur gyvena. Turiu labai svar- S 
su reikalų. Patįs ar kas kitas maloii'*- S 
<it pranešti šiuo adresu: (50 d

Antanas Taunis 1
9i> f st’ ><?o’ Boston, Mass. J

)ukė į S ”U vienoje knygoje. Diduma tų
Scranton, Pa. ’g ^ajnų maišytų chorų balsams; 

r kvartetai ir dalis duettų, kurie 
Z tinka geriausiai vaikų chorams. 
£ Knygos kaina 1 d. 50c.
> Atyda! Kas iros iš karto 20 
į knygų, gaus už 25 dol.
į Siųsk pinigus ir rašyk: 
į M. PETRAUSKAS
J 769 Bro*dway, So. Boato.., Ma##
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Apsiriko. • _ _ Geras patarimas.

___  > susitarė: Tūlas nedidelio miestelio: 
su savo Džene važiuoti pa-1 prabaščius tuiiėjo du artimu • •______ M . • •____ • * — | U * • • V •HDMORKTIKA.
jurin maudytis ir pasiskyrė'draugu: gaspadinę ir šuniu- 
sau laiką ir'vietą susitikti.! ką. Vieną gražią dieną šu-i

OHO L.
Priėjo žmogus prie gele

žinkelio stoties tikietų 
gelio ir sako:

—Duok man tikietą.
—Kur tamsta nori 

žiuoti? ■ 
pardavėjas.

—Skini-Skinati, oho! 
atsakė keleivis.

—Oho!!... Ką tas reiškia? 
—apsidairęs apie save kler
kas paklausė.

Priėjęs kitas keleivis pa
stebi klerkui:

—Jis matomai nori tikie
tą i Cincinnati, Ohio.

lan-

Tą pačią dieną buvo nutarę 
važiuoti taipgi pajurin du 
Pušmano draugai, kurie 
dirbo ant farmos.

Atėjus minėtam laikui 
Pušmanas jau laukė savo 
meilužės ant sutarto kam
po, bet Dženės da nebuvo 
matyti. Po penkių minutų 
atėjo vienas Pušmano drau
gų ir klausia:,

—Na ko ttf čia dabar lau- 
?
—Laukiu Dženės — atsa

kė Pušmanas.
—No! Dženės jau nesu

lauksi. Mes jau dvi valandas 
triusėmės ir nieko nepagel- 
bėjome. Jau net plaukai

niukas sunkiai apsirgo. Ku
nigas už ji pasimeldė ir liga 
perėjo. Vienok iš po tos li
gos šuniukas nustojo apetito 
ir pradėjo džiūti. Gailėda
mas šuniuko prabaščius pa-

IfjĮ daktarą, ką ji tuojaus 
tedarė?
Po valandžiukės gaspadi- 

e sugrįžo.
—Ką daktaras sakė? — 

klausia prabaščius.
—Jis apžiurėjo šuniuką 

ir pasakė: ”Dabar pradės 
ėst kai tavo prabaščius”.

liete savAų^aspailinei] 

ir

nė

Atverstas žydas.
Maskvoj* turėta pakarti 

žydas.
Paklausus, kokis jo pa

skutinis noras, atsakė noris 
priimti stačiatikybę. Kalėji

me Pušn a . mo viršininkas nustebės iš
! k tokio žydo reikalavimo,' aiš- 

R ikino iam- kad ta?a‘ atsiver-
-Da?u sėileriu palikom^ negelbfeiąs, ka- 

darbuotis ant Dženės - pa- sla,P ar kltalP blls
stebėjo Pušmano draugas. J

—Ir du seileriu!? Ar pa. Į Žydas laikėsi ba\onuomo- 

| Atėjo ir antras Pušmano1, Iai« ateJ0 P?Pj>-V. aP- 
I Ateju £ . -(Krikštijo ir susirinkusiems
'SS H- tu°3 pasakė graudų pamokslą
■ klaupia jį. ... . , apie stačiatikių tikvbos ga-

ei- i lc*lot.31 P3 ’ lybę, po kurios sparnais net
na per visa karą, o ne nrie t^ė P ° ° "i1.0.^3? sV®kur^s žy?as £Iau-

----- 1 _Taiia selteriai nuveš ClZ1^1’ 1?ant. ^saugojus ,. taigi Ją sei~riai nu*eb amžinos kanomsgarbarnę ir nuims skūrą
—Nuo Dženės? 

kumeles >cuuu . .. .
atsakė P. draugas. ’ 3Į?ie amziną kančią, atsilie- 

Blusų Blokas. p‘e - .______ _  —Ne, tai ne dėl to.
! —O kam priėmei šventą

Nori vienas pasilsėti. |stačiatikių tikybą? — klau-
Pati sėdi prie mirštančio šia popas.
— su kuriuo visą —Atsiprašant dėl to, kad

gyvenimą nesutiko. Norėda- jei jau kas turi kaboti, tai 
ma nors prieš mirtį prisige- tegul nebus bėdinas žydelis, 
rint, sako: bet sukinsinas maskolius!

—Nenuliusk, Jonai! Vi-' 
siems mums reikės mirti, i 

^Vaikas:— Baigas!... kibą Aš irgi jaučiu, kad netrukus. 
nuo Marso atėjo tokie dide
li žmonės, kad kilometrais 
mieruojasi!

i-------- __
va_ j Dženės pasišiaušė — karto-

- paklausė tikietu^J^-^ugas.
į —Ir plaukai?... Ar ji ir 
į plaukuota ?—nustebęs % klau-

Kad visi matytų.
Vaikas:— Kodėl moteris,i 

lipdamos iš gatvekario.

tų durų, kurios arčiau?
Tėvas:— Matai, sūneli, 

jos nori, kad visi vyrai jas 
matytų. : —Nuo

------------ ' į Dženė —
Pajieškojimas.

Vieną syki lietuviškam 
laikrašty tilpo pajieškoji-’ 
mas tokio turinio: ’

”Pajieškau apsivedimui savo vyro, 
merginos. Aš esu jaunikai
tis labai gražus ir augšto gi
mimo : 5 pėdų ir 6 kilometrų 
didumo. Noriu, kad ir pana 
butų tokio pat ūgio.”

Policmanai vagia.
Vaikas, skaitydamas 

”Sunday peiperį”, rado, kad 
pavogė 10 automobilių, o 
surado tą pačią dieną 25 au
tomobilius, negali suprasti 
iš kur atsirado tie 15 auto
mobilių.
. Antras vaikas:— Matai, 
policmanai pavogė net 
automobilių perdaug.

4

15

Pamoka.
Teta:— Vaikeli, kai tu už

augsi didelis, toks kaip tavo 
papa, niekad nekelk savo 
rankos prieš moteriškę.

Vaikas:— Mano papa ran
kos niekad nekelia prieš 
mano mamą, bet jis su koja 
ją spiria.

* —————

KsttbSatdda

KiAvitsai ietimi
Vid kūdikiai, jeigu tik gautia gerą niautą, 
h r bxi sveiki ir
ne U ųj J^ndV.i ssfvo. ki|di^Q,
tvkjo rialą t o. huno jis negali. suvirsKinu, 
Jūsų pirmutiniu bandymu turi būt

eagle brang
Tai maištas, kum buvo pirmutine pagels 
per tris gerttkartes kKkvieuai mainai.

Iškirpkite h paf»rsl»tM» 
W priaiąskit* i TWB*MĮe» 
G, N’«w Tark Ir g^mt* 
,._j*s patarta** >r

, mus, kaip ji vąrtotiltelą- 
vių kaltai visai velta • ir

amžinos kančios.
į Žydas klausėsi ligt pasku- 

varau l*n*am žodžiui, o išgirdęs

ateisiu pas tave. 
—Susimildama, Barbora.

pagyvenk dar ant žemės. 
Duok man nors po smert 
vienam pasilsėti — maldau
jančiu balsu prabilo mirš
tantis vyras.

Teisme.
j Moteris:— Ponas teisė
liau, aš negaliu būti prisai- 
kintų teisėjų tarpe, nes 
vien tik iš pažiūrėjimo Į tą 
vyrą matau, kad jis kaltas.

Teisėjas:— ššš... Tas 
ras yra prokuroras.

vv
!

ADVOKATAS

H. G. McDOWELL
VEDA VISOKIAS BYLAS VI
SUOSE TEISMUOSE. RODĄ 
DUODA VISIEMS DYKAI.

KREIPKITĖS PPATIŠKAI 
ARBA LAIŠKU (-)

H. G. McDOWELL
SU WALL ST, Roorn 617, 

NEW YORK; N. Y.
i

NORTH , 
GERMAN 

LLOYD
Dubeltavais Šriubiniais 

Laivais j

LIETUVĄ
NEW YORK-BREMEN

Laivai išplaukia kas antrą 
Paikiai Įtaisyta 

Trečia Kieta. Puikus užda
ryti kambariai dėl 2, 4 ir 
J ypatų.

CHAS. KAUFMAN 
192 tVashinglon St, 

Boston, M

Tevy«e VjImib
hitiniitk ftlir |fit kiHnis i stną šalį

N
aujas ir puikus būdas palinks
minti tavo mylimuosius atei- 
nančktms Kalėdoms yra prisireng
ti aplankyti tavo Seną Kraštų da
bar. Galėsi ant Kalėdų pasakyti

šeimynai apie planuotą kelionę. Prisiųsk žemiau paduotų kuponą. 
Gauk visas reikalingas informacijas savo kalboje ir tada galėsi 
prisirengti prie kelionės. • :

Amerikoniški laivai turi visus patogumus savo trečioj klesoj 
—ruimingi miegami kambariai, rūkymo ir skaitymo kambariai 
su visų kalbų knygomis, kaip ir didelės visuomeniškos svetainės 
ir geriausias valgis.

šiandien pasiteirauk apie laivus! Du syk kas savaitę plaukia 
iš New York’o. - .

APMOKĖJIMAI
Jei nori parsitraukti draugus ir gimines iš Senosios Tėvy

nės, apmokėk jųjų “kelionę per UNITED STATĖS LINES. Už
tikrink jiems gerą, patarnavimų, patogumų — tegul jie keliauja 
po AMERIKOS VĖLIAVA. . ,

REIKALAUK KNYGOS
Rašyk šiandien dėl .pilnų infor
macijų. Dasižinokie apie gra
žius Šuv. Vaist. laivus, plau
kiančius Į Europą. Jokių už tai 
pareigu neturėsi. Pasiųsk blan
ką šiandien Intorcnaiijų apie 
Laivą išplaukimą ir laivakortes 
reikalaukite adresuodami:

UNITED STATĖS LINES 
žfoore and MeCormack, . Ine, 
fto.-. ieveir Steamship JŪ«, Ine. 
■!."> Brcadvvay, New York City 
110 S. Dearborn st, Ghicagojll. 
f>2 Statė Street, Boston, Mass. , __ ..

Managing Operatore f»c 7-. -t - - ■ ■■
UNITED STATĖS SHIPPING BOARD

Neimkit kitokio, kaip tik su šiuo 
paveikslu.

Salutaras ligas gydo, 
Tai daro ne iš pavydo;

Teikia kiekvienam sveikatą, 
Kurs tik vaitoja Salutarą:

Salutarą Biterj žmonės vartoja jaa 
per 15 metų nuo visokių pilvo ligų ir 

, gėrisi jo stebėtinoms pasekmėmis, 
! kadangi neranda jam lygaus, nei už 
I ji viršesnio. Pasistengk Įsigyti jo 
i buteli, o mes užtikrinant, kad su juo- 
jmi nesiskirsi, kol gyvas busi. Koki 
j tik viduriu nesmagumą jauti, kreipi 
i kis prie savo aptiekoriaus reikalaii- 
j damas tikro Salutaras, o jei jis netu- 
; rėti:, kreipkis tiesiai prie išdirbėjų 
i priduodamas savo aptiekoriaus adre- 
j są, adresuodamas šiaip:

SALUTARAS
DRUG & CHEMIC AL CO.. Ine.. 

Dept. 18
1707 S. Halsted St.. Chicago, III.

Iš BOSTONO I LIETUVĄ 
per Liverpoolį

Ant nauju, didelių, patogių, greitų, 
iliejum deginimų laivų:

ANDANIA
(naujas) Sausio 11 ir Vasario 10 

AUSONIA
(naujas) Sausio 27 ir Vasario 24

TAIPGI Iš NEW YORKO
Personaliai vedama ekskursija j 

LIETUVĄ ir kitas Baltijos valsty
bes, kas UTARNINKAS, ant vieno 
iš trijų didžiausių jūrių milžinų, su 
persėdimu tiesiai nuo laivo ant laivo 
Southamptone
MAURETAN1A AQUITANIA 

BERENGARIA
Pasiekiant LIETUVĄ į 9 dienas.
Delei informacijų kreipkitės prie 

artimiausių agentų arba prie
THE CUNARD STEAM SHIP 

COMPANY LIMITED
126 Statė st, Boston, Mass.

1NFORMACUU BLANKA j
U. S. Shipping Bcard j

Passenger Dept. S24 M N ’
45 Broądnay, New-York City

Malonėkite prisiųsti man Jūsų 
knygutę veltai dėl autoritetingų 
faktų apie kelionę. Taipgi pilnas 
informacijas ''apie Jung. Vaist. 
Linijos laivas j Europą 
Vardas 
Adresas 
Miestas Valstija

Geriausias ir tiesiausias susinėsi
mas per vandenį su LIETUVA.

Laivai‘ iš Rotterdamo nuveža pa- 
sažierius tiesiai Į PiLIAVA.

Laivai išplauks iš New Yorko

ŠVEDUOS
AMERIKOS

LIMJA
I LIETUVĄ

Greitas pasažierinis kelias nuo 
NEW YORKO IKI LIEPOJAUS 

per Gothenburgų, Švediją. Pasažieriai 
bus transferuoti ant jūrių tiesiai i 

LIEPOJŲ
S. S. DROTTNINGHOLM
Sausio 13, Vasario 10 ir Kovo 10.

S. S. STOCKHOLM
Kovo 31, Gegužės 5.

Trečios kiesos kainos:
HAMBURGĄ -------------
DANZIGĄ ir PILIAVĄ 
LIEPOJŲ ir KLAIPĖDĄ

Su damokėjimu $5.00 taksų.
Trečios kiesos pasažieriai turi ka

binus tiktai su 2—4 lovukėm.
Nereikia Švedijos pasporto vizos. 
Kreipkitės prie Vietinių Agentų ar

I 
I 
I

$103.50;
$106.50 
— $107

Musų laivai turi geriauoius pa
togumus trečios kiesos pasažie
riams.

Užsisakant vietą kreipkitės prie 
vietos agentų arba pas

HALLAND AMERICA LINE 
89 Statė St, Boston. Mm.

Net ir kūdikiai pastebi!
Ir yra taip legvu visiškai išgalvos
Imti pleiskanas. Tik kelis k.rrtus panau
dojus

Dirbtuvėj.
Bosas:— E, vaikuti,

Ūsai jaunesni.
—Kodėl Tamstos

žila, o ūsai ir barzda . - - - ,
-Tai matai, ūsai ir barz-,' 0*- k®l uz įosą.

da apie 15-ka metų jaunesni J Darbininkas. Dabar su- 
1 ________ j prantu, kodėl pas tamstą

« nebėra smegenų.Serganti lėlė.
' —Į ką tai panašu, Mary
te, kad tavo lėlė taip visa su
velta, 'suglamžyta! ?

—Aš jai, mamyte, pilvu
ką braukiau, kad neskaudė-' 
tų..

g^lva ne-:
jgaiva . 7._ ..

nežili? mazai smegenų reikia įseik-

Ašaka.

t.į pleiskanų mirtinąjį priešų — ir jusą 
gaivos oda bus taip tyra, kaip kiKtiku* 
ir RuĄltt pagelbės jurus ydsuomėt jį ___ __
tokia .užlaikyti. Švari galvos oda uškiko plaukus puikiais- 
pieiskanos tuojaus euftaikina jnoA.

nsipirkitn honką Rvf’t-.-į savo sptiekoį# t-aaiUrf lis C5e., arba prisupkite 75e. 
paš’.o že-'ikleliabs tiesiai j Ubarsueri-ji.'

f, ad. RiČrrrs^ & co.
1O4-II4 ^So. 4U» St Brooklyn. N. Y.

SVFEDISH AMERICAN LINE, 
j 21-24 Statė Street. New York City.

LAIVAKORTES
I LIETUVĄ PARDUODAM 
VISOM LINIJOMIS. VISKĄ 
.4 PRUPINAM PRADEDANT 
IŠGAVIMU PASPORTO IKI 
PASODINIMO ANT LAIVO.

PINIGUS
SIUNČIAM LIETUVON GVA- 
RANTUODAMI, PARTRAU- 
KIAM GIMINES Iš LIETU
VOS. NOTARIALIŠKA KAN
CELIARIJA.

Jis geras.
Juzė pasakoja savo* mei-r 

lužiui apie savo brolio geru
mą.

—Kartą Juozukas parėjo 
namo labai vėlai ir rado sa
vo lovoje miegančią musų 
piemenę — Zosę. Tada jis 
nuėjo apačion ir prie durų 
per naktį išmiegojo. O ką 
tu, Jonai, dRrvtum mano 
brolio vietoje būdamas? — 
klausi'Juzė.

1 ir padaryčiau tą pa- 
taš nemeluočiau taip, 

, — atsakė

WEST LYNN, MASS. 
Tautiečių daina.

Tarp lynniečių tautininkų 
Kįla apšvietimas,

Danguj nėra pieno. šimtas trisdešimts stiprumo ’ 
... . Į Munšės išradimas.Dievobaimingų tėvų mer-;

gaitė, i _ 2
nė.5 mokyklos, klausia mo- Du syk praisus mušėm, 

i Dabar kvorta samagonkos 
Doleris ir pusė.

Mes nenorim savo tarpan 
Leisti kokio driskio.

Nes mes turim pėdom sekti 
Kunigo Purickio. .

West lynniečiai laisvamaniai j
/'V Lri 1 c? novo

r

sugrįžusi iš bažnyti- Mes, lynnieėiai-sandariečiai,
ilryvlrlnz^ lvl <■» /-w T~Vy T nvoicill' TYlllCOVY)

kiaušį Juzė.

tį, bet aš nemelu 
kaip f9 meluoja, -
Jonasį

» Mokykloje.
Chemijos profesorius:— 

Argi tu, Bimba, jau pamir- 
kas yra smarfciausis 

nuodas visam pasauly?
Bimba:— Taip, profeso- 

aš žinau!
Profesorius:— 0 kas? 

k. *Bimba:— Nagi ”Bifstiu 
<^JIiPm>sono Gončiuose”.
U,

tinos:
—Mama, ar aš eisiu į dan

gų, kai numirsiu?
—Jei busi gera, tai eisi.
—O - ‘ '

eis?
—Ne, nes jis neturi dū

šios.
—O musų karvė ar eis?
—Ne, nes ir ji neturi du

sios.
—Ar tai mes iš dangaus 

turėsim eit į peklą pieno 
parsinešti ?

musų šuniukas »ar
i

Iš mus juokus daro, 
!Jie pavydi, kad tautiečiai

Samodieiką varo. ’
Lynno Tautietis.

i < r •

|

KORTOS!
No. 1. Laimės Spėjimo Kortos 

gerai žinoinos Madame Le Nor- 
tnand, garsios mystiškos franeuzės 
moters, kurios pranašavimai tur
tingiems ir biedtiiems, karaliams 
fr kunigaikščiams visuomet pasi
rodė teisingi. Kaladė šitų kortų su 
paaiškinimu kaip įspėti laimę, 
tik $1.00.

No. 2. Suženklintos Kortos, į ku
rias žiūrint iš užpakalio galima 
pasakyti kokia kerta yra. Jos yra 
vartojamos ganiausių magikų ir 
kazirninkų. Kaina už kaladę su 
paaiškinimu kaip jas pažinti 
tik $1.50.

No. 3. Suženklintos kortos ge
resnio išdirbimo. Kaina su paaiš
kinimais tik $2.25.

Mee gvarantuojatn užganėdini- 
mą arba suęrąžinam atgal pinigus.

Prisiųsk tik 25c. padengimui persiuntimo lėšų ir pažymėk kokio nu
merio kortų nori, o likusius pinigus užmokėsi, kai aplaižysi kortas savo 
namuose. Adresas: (5U)

PRACTICAL SALES CO.
1219 NORTH IRVfNG AVĖ, . Dept. 2W. CHICAGO. ILL.

/ J

■

JEI NORI TURĖT PUIKŲ PATARNAVIMĄ KREIPKITĖS I 

LITHUANIAN TRAVEL BUREAU TR^mLABURE A U
136 East 42nd St NEW YORK, N. Y.

r H 
s

'<!

Tarp New Yorko ir Hamburgo
Trumpas susisiekimas sa visais portais Centralinės 

Europos.
LAIVAI IŠPLAUKIA KAS KErVERGAS

nuo Piero 86, North River, pėda nuo 46 si-, laike pietų. 
Kambariai su 2, 4 ir 6 lovom ant visų laivų. Dideli 

valgymui kambariai, galionai ir puikus dėkai 3-čios 
kiesos pasažieriams.

Laivai ”Hanaa”, ”Bayern”, "VVuertlemberg” ir "Moaut 
City” turi kelis specialius kambarius.

Pradedant su kovo mėnesiu, 1923 metų, du trijų sriubų 
laivai, Resolute ir Reliance, kurie veža pirmos, antros 

ir trečios klesų pasažierius, išplauks kas antras 
į Utarninkas.

Aptiekoje.
—Duokit ką nors nuo gal

vos skaudėjimo. : i ...
—Prašom, štai agurfamo 

muilo.
—O iš ko jį daro?
—Kaip paprastai... iš tau

kų, aliejaus, giieirino, kve
palu* i aJlJl

—Ir?...
—Daugiau nieko.
—Na, o kur agurkai?
—Nugi štai, ant dėžutės 

patėpliota agurkas... '

KNYGOS.■' l i
į>

žolių ;
TAS 

ą
‘ išiJAblMAl . L. .......... .- 
NAUJA SAPNU KNYGELĖ, 

teisingai išguldanti kiekvieną 
sapną .......................................

VAISTININKAS. Daktariška 
knygelė ..................................... 25c.

LIAUDIES GURBAS, daug gra
žiu ir naudingu skaitymų;
6 knygutės Į vieną .................  25c.

Pinigus siųskite Jo». žtdlauskas 
ir rašykit, kokių knygų norėsit. (51)

JOS. AIDLAUSKAS
2141 Winchell aven Cincinnati, Ohio.

-DAf 
iAPTti 
M$S ai

AKTARAS .

arba koziri

i

. 50c.
_• > <,«> sik* C d

[«

HlNUA 9Bro»< 
■&ILI 

Ii-:, r.

•-y
I
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I

d
t

l
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• ą

,_________________________

V AtlUOKir PARAUKIU KELIU 
Lietuviai važiuojanti į Piliavą 
aplenki* Lankų karidorį.

> ILE8A PADALINTA J KAMBARIUS 
So 2,4, d. ir I lavoms. Laivai išplauks

■ ESTONIA .................... . Gruodžio 27
■ UTUANtA ...... ,.................. Sausio 17
■ lt OW YORKO AR BOSTONO:
H 1 SaMtam l!M5« I Piliavą >1H-S$ 
V * ILlSklą Ir NcumU $1$7.

U Boštona i Naw Yorką per Fall River Lina 
‘ ‘‘rv ;.r  A --------------------- ----------- -- --------------------------- ----- 

J

/i

Užsisakydami kreipkitės prie musą autorizuotų agentą. 
JULIUS ROTTENBERG, 2(M Hanover st^ Boston,Mass.

t



Kas girdėti Lietuvoj
(Iš Lietuvos laikraščių)

žmogžudystė.
Lygumai (Šiaulių apsk.). 

— Degučių kaime, Lygumų 
valsč. vienas ūkininkas pa
sidaręs alaus, sukvietė vi
sus savo kaimynus alučio 
ragauti. Į tą pokili pakvietė 
nesenai vedusi iš to kaimo 
uąšlę ir mažažemį pil. K.? 
kurio kaimynai nekentė, 
kaipo kairesnių pažiūrų 
žmogaus.Gerai įkiaušę rudo
jo alučio piliečiai išsivedė K. 
už klojimo užmušė ir įmetė 
į šalę tekantį upelį. Apielin- 
kėj paleido gandą, kad- pil. 
K. išbėgęs į'Rusiją,-

laidotas tėviškėj Mariampo- 
lėj. Milicininkai Venkaitis ir 
žvairakis ir valsčiaus rašt
vedys su iškilme, didelei 
žmonių miniai dalyvaujant, 
palaidoti Kalvarijoj lapkri
čio 11 dieną. Aukos buvo nu
fotografuotos jų nužudymo 
vietoje ir laidojant.
r ‘šis lenkų užpuolimas yra 
mums lyg persergėjimas, 
kad užsiėmę vidaus reika- 
lafs/neužmiršturntm didelio 
pavojau? ,dar tebegrosian
čio Lietuvai iš lenkų pusės. 
Pažymėtina tai, kad tas per
sergėjimas padarytas kaip

H t

įboegęs | nuriją* ~ ° ' *: T .
Neilgai trukus upely la- prieš atidarant Li

vonas iškilo viršun, išvydę 
tai žmogžudžiai ištraukė iš 
upės nuvežė į smėlių kalne
lį ir užkasė. Už kiek laiko iš 
kalno kasdami žmonės kelio 
taisymui smėlį, atrado už
kastą K. lavoną apierką iš
sigandę pranešė žmonai ve- 
lionies. Nespėjo pati nubėg
ti prie atrasto vyro, kaip už
mušėjai atbėgę pagavo lavo
ną, nuvežė i rugiais apsėtą 
lauką ir užkasė, bet žmona 
pamatė kame ir kas’ tokie 
užkasė jos vyro lavoną.

Pranešė vietos milicijai. 
Milicija atvykus jau nebe
rado toj vietoj lavono.

Atradę pėdsaką, išmata
vo ‘ratų vėžes ir nusekė Į 
mišką, kame rado žmogų be
kraunant malkas i vežimą.

Pradėjo milicija klausinė
ti kur padėjo lavoną. Iš pra
džios žmogelis gynėki, bet 
smarkiau užėmus barti, tuoj 
pasisakė atvežęs ir parodė 
kurioj vietoj užkasęs. Da
bar eina tardymas. Reikia 
pasakyti, kad Degučių kai
mo pil. labai maldingais sa
ve laiko, ir balsuojant visus 
halsus atidavė tik krikščio
nių demokratų partijoms.

žemaičių Petras.

Pagautas spekuliantas.
Panevėžys. — Kaip visur, 

taip ir Panevėžy anksčiau 
buvo didelė spekuliacija do
leriais. Panevėžio Krimina- 
lio punkto viršininkas buvo 
įsakęs visiems punkto val
dininkams, kad sektų pana
šius spekuliantus.

Rugsėjo 24 d. gatvėj buvo 
pagautas pil. Bėrėlis Firš- 
tas gyvenantis Panevėžio 
mieste supirkinėjant dole
rius net neturintis ir leidi
mo. Sustačius protokolą 
vargšas Firštas nusigando, 
ir kiek vėliau įsidrąsinęs 
davė p-to viršininkui 13,000 
auks. kyšio, prašydamas pa
naikinti bylą, bet apsiriko, 
—duotasis kyšis 13,000 auk
sinų ir rastieji 23 doleriai 
tuojau pateko Taikos Teisė
jui, už ką pil. Firštas 14 d. 
šio lapkričio ir buvo nu
baustas 2 savaitėms kalėji
mo. Taigi panašius atsitiki
mus skaityčiau kaipo pavyz
dį visiems kitiems ištiki
miems tarnautojams.

Ičkus.

Seimą.

KELEIVIS ‘~-

5 paklausimai^del Klaipėdos jajtjs Andrius ir Karklius pio byla yra paduota Sėdos
Klaipėdos krašto atsto

vams Pasiuntinių Komisija 
Paryžiuj įteikė raštu šiuos, 
5 paklausimus, į kuriuos lai
ke 10 dienų, t.y. ligi lapkri
čio 15 d. turėjo raštu atsa
kyti lietuviai ir vokiečiai. 
Paklausimai tokie:

„1. Jei Klaipėda pastotų 
Freištatas, kokias pasekmesį 
tai turėtų Lietuvai visiškai 
nuo Klaipėdos uždarius sie
ną? Ar Klaipėda apsieitų be 
tos naudos arba įplaukų iš 
prekių pervežimo per savo 
kraštą i Lietuvą ir iš* Lietu-! 
vos transito budu ir ypač ar 
Klaipėda gal laikytis už
draudus jai gabenti prekes 
į Lietuvą? Komisija skaitosi 
tuomi, kad Nemunas bus su- 
tarptautinamas lig Gardi
no, sulyg Versalio sutarties, 
bet prašo skaitytis ir tuo
mi, kad tą susisiekimą galė
tų ilgesnį laiką stabdyti ne 
tik Lietuva, bet ir Gardino 
valdžia. .v

Povilas, kurie ir minėtą Ale- 
koni sumušė. Jei nėra mili
cijai drąsos ar noro tokius 
paukščius suvaldyti, tai gal 
nors šauliai ką padarytų ar 

(nurodytų kelią kur ir kaip 
i šauktis pagelbos.. . . ;

Pakeleivis. ; 
_______ Lii >

Telšiai. — Rinkimų dieną 
į Seimą spalio 10 d. Telšių 
gimnazijoj nebuvo pamokų. 
Ir tą liuosą dieną mokiniai 
ateitininkai (katalikiška 
moksleivija), pasiėmę glė
bius krikščionių demokratų 
atsišaukimų, vaikštinėjo 
mieste po gatves ir dalinda
mi žmonėms prikalbėjo, kad 
balsuotų už krikšč. dem. O 
kalbant socialistams, ateiti
ninkai kėlė triukšmą. Kai
miečiai pasipiktino iš atei
tininkų elgimosi. Bet gim
nazijos valdžia viso to „ne
matė”, o gal ir matyt neno
rėjo. Bet jeigu mokinys ne 

i ateitininkas pradėdavo da-
2. Kokias pasekmes turėsi 

Klaipėdos susisiekimui, jei 
Lietuva butų patenkinama? 
Bet kiek prekių eitų' per 
Klaipėdą, jei Lietuvos pre
kyba, kuri dabar tyčia ve
dama per Karaliaučių bei 
Liepojų, eitų per Klaipėdą ?

3. Jei Klaipėda butų pri
glausta prie Lietuvos ir gin
čas Lietuvos su Lenkija-ei
tų toliau, kokias pasekmes 
tai turėtų dėl Klaipėdos 
ateities? Ar Klaipėdos kraš
tas apsieitų be tų. įplau
kų, kurias turėtų iš prekių 
pervežimo (transito) iš 
Lenkijos ir Į Lenkiją?

4. Jei Klaipėda, būdama
Freištatu, netektų galimy
bės pirkliauti su Lietuva ir ( 
su Lenkija, ar tai kraštas 
galėtų pakelti ir kokiu ba
du? . •

5. Kiek Klaipėdos įplaukų i. 
pareina iš uosto ? kiek iš pa- Į 
čių krašto produkcijos? ir 
kiek iš ūkio produktų pre
kybos? Duokite tuo žvilgs
niu ypač smulkių nurody
mų, ' aiškiai atvaizdinančių, I j 
su kiek uostas padeda išiai- ' 
kytį stato lygsvarą ir kiek 
jis iš viso dera dėl krašto 1 
gerovės.*” -

Ilgakiemio razbaininkai.
Garliava. — šiame kaime 

yra keletas jaunuolių, ku
riuos stačiai galima pava
dinti razbaininkais. Jiems 
susirinkti ir tartis vieta yra 
čia pat kaime smuklė, pro 
kurią doram žmogui nė pra
eiti nė pravažiuoti negali
ma. Štai, lapkričio 10 d., 5 
vai. vakaro mušeikos ant 
plento pasivijo miško sargą, 
jau seną žmogelį, Alekonį ir 
jį smarkiai sumušė. Mano
ma, kad iš keršto už tai, kad 
jis jiems kliudė mišką vog
ti %
s O vietinė milicija nrffcp 
nedaro razbaininkams su
tramdyti ir visuomenei ra
mybę patikrinti. Na, ir kąi 
bedarys, jei milicininkai yra 
smuklės lankytojai ir drau
ge su mušeikomis girtuo- peršovė Čapiui koją.

nuovados tardytojui, bet ne
žinia dėl kokios priežasties 
dvarininkų pastangomis by
la buvo perduota Mažeikių 
apskr. tardytojui. O žmog
žudžiai dvarininkai iki šiol 
tebęęa. laisvi nepasodinti 
kalėjimam .

Ar žino apie tai ponai mi- 
nisteriai, o jei žino, tai ką 
jie mano daryti, kad geriau 
butų saugofttos teisės atsi
tarnavusiu Lietuvos kariš
kių?

Įlinti žmonėms socialistų at
sišaukimus, tą mokinį gim
nazijos inspektorius J. Ko- 
šys tardė ir klausinėjo, kas 
jį raginęs dalihti „bolševi
kiškus” atsišaukimus.. Mat 
inspektoriui kaipo kriksč. 
dem. kas ne krikščionis de
mokratas, tas komunistas^ 
bolševikas. Inspektorius’ 
turbut nežino Lietuvos so
cialistinių partijų principų, 
kad neatskiria Valstiečių 
Sąjungos ir socialdemokra
tų nuo komunistų. Patarti
na jam pasiskaityti socialis
tinių partijų programus.

.Gimnazijos inspektorius 
visai „nemato”, kad ateiti
ninkai yęa paskendę politi
nėj agitacijoj, kaip nematė 
eidamas pro šalį, kada „auš
rininkai” (socialistinė mok
sleivija) buvo areštuoti ir 
varomi ginkluotos gaujos 
milicininkų.

FARMOS.
FARMA TURI BŪTI TUOJ AUS 

PARDUOTA.
117 akrui žemės, tik be gyvulių, 

barnė, vištininkui, stuba 13 kamba
riu, viskas gerame stovyje,- 16 mai
lių į Bostoną. Parsiduoda pigiai. Kam 
reikalinga platesnių žinių klauskit 
laiškais. Auį

J. GEDMEN
133 Haven st, Reading. Mass. 

Tek Reading 04-15-W.

™ KATALOGAS
Naujas “Aušros” Knygų Katalogas vos tik išėjo iš spaudos — 
visiems kurie tik pareikalaus šito Katalogo bus prisiųstas 
dykai. “Aušros” Knygynas yra vienas iš didžiausių lietuvių 
knygynų pasauly. “Aušros” Knygynas yra atsipirkus seka
mus Knygynus: ,

A. Olszewskio, buvusį “Lietuvos” Knygynų su 
verte knygų ........................ —................. $150.000

“Naujienų” Knygyną su verte knygų ........... 10.000
“Kardo” Knygynų su verte knygų......................5.000

Visos geriausios knygos išleistas Amerikoje ir Lietuvoje yra 
galima gauti “Aušros’* Knygyne. Taipgi, reikalingi agentai 
platinimui mušu knygų nuošimtis geras. Reikalaudami 
“Aųšws”tKn£gg Katalogo kreipkitės sekamu antrašu r

ĄLAKOS KNYGYNAS,
1614 WEST 464h STREET, CH1CAGO. ILL.

NOKINfONES NAUJA KALBA ESPERAimi
VADOVĖLIS ESPERANTO KALBOS.

Šita knyga nauja ir dar lietuviams mažai yra žinoma, o pa
saulyje jau plačiai vartojama kalbų ESPERANTO.

Esperanto kalbos gramatika yra neišpasakytai lengva; viduti
niškai prasilavinęs žmogus ją gali išmokti į vieną dieną laiku. 
Knyga susideda iš 170 puslapių, miera 5x7 ir pusė colių. Kaina su 
prisiuntimu tiktai $1.“O. Kas pirks šią knygą, tam priedų dykai 
duosiu paaiškinimą, kaip galima į trumpą laiką išmokti Esperan
to kalbiu Užsakymus ir pinigus siųskite šiuomi adresu: (521

A. S. TREČIOKAS
195 ADAMS STREET. NEAVARK, N. J.

Šatės, Kretingos apskr.— 
Plėšikų gauja ^uviršum 

10 žmonių, įsiveržė pas ūki
ninką Pocių, gyvenantį Der- 
kinčių sodžiuje Kretingos 
apskr. ir gerokai jį apiplė
šė: atėmė daug visokių tur; 
tu. Plėšikai buvo stipriai 
ginkluoti ir apsimaskavę, 
kad jų niekas nepažintu. 
Žmonės spėja, kad plėšikai 
buvę iš gaišias veikiančios 
Telšių apskr., Luokės valse. 
Reikauskio gaujos.

Antanas iš Padvos.

BULGARIŠKO KRAUJO 
ARBATA.

Imama Karšta prieš Valgi 
PAGELBSTI GAMTAI 

UŽMUŠT ŠA LT J;
Apsaugot nuo jnpuenzps. 
Sudrutint Juknas.
Sutvarkyt pilvą. ■
Bulgariškų Žolių Arbata padaryta 

.š tyrų žolių. Ji pataiso kraują ii’ pa
gelbsti būti sveiku, .i

Parsiduoda visose ąptiekose
trba per paštų, 1 didelis šeimyniškas 
'-taksas $1.25, artai-3 $3.15, arba 6■jž $5.25. Adresas H. H. Von Schlick, 
President Marvel s Products Co., 491 
Marvel Building, Pittsburgh, Pa.

Nesikankink su 
Re ūma lizinu 

Neuralgija Sirenų Diegliu 
Skausmais Krutinėję 

Skaudamais Muskulais
Patrink truputį su x 

Paifi-Exp8ll8riu 

ant skaudamu vietų, ligi pa
jausi odos degimą—ir užganė
dinantis, malonus palengvėji
mas tuojaus užstos. 
Tikrasai Pain-ExphUeria turi 
INKARO vaisbaženklį.

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

ant 100 Salėm st., kur rasite visokių naminių vaistų, šaknų nuo 
visokių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjime, nuo užsisenėjusio 
reumatizmo, nuo nusilpnėjimo strienų, kraujo valimui, nuo uždefimo 
plaučių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slap
tingų ligų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo 
dėl vyrų ir moterų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių. 
Mes jums patarnausime kuogeriausiai, pašaukiame geriausius 
daktarus per telefonų uždykų. Todėl jeigu norite gaut genu 
vaistus ir sučėdyt pinigus, tad ateikite i APTIEKĄ po numeriu

108 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.

“Matai kaip greitai jisai nustojo 
verkti. Aš tik ka daviau jam dou

KYLA IŠGYDOMA. 
Stuarto Plapao Paduškaitė.

Jus galite mesti šalin visus diržus, 
<adangi Plapao paduškaitė yra vien 
am padaryta, kad jus išgydyti nuo 
ylos. Ji yra taip padaryta, kad kartų 
•ridėjus nenusenka ir tuo budu ge- 
•esnė negu diržas.. Jokių diržų ar 
prenžinų neturi. Minkšta, lengva ne
bojimui. Pigi. Jokio nesmagumo dar- 
>e. Gauta aukso medalius. Mes pri
busime ką sakome, atsiųsime jums 
šmėginimui visai DYKAI. (?)

PLAPAO LABORATOR1ES
3058 Stuart Bldg.. St. Louis, Mo.

Nuodėmė šaukianti 
atkeršijimo. , 

Albinas Čapis, atsitarna
vęs Lietuvos kariumenėj. 
grįžo gyventi Mažeikių 
apskr., Židikų valsč. į Rina
vos dvarą, kur gyveno jo 
žmona išnuomuotame nuo 
Rinavos dvaro ūky. Ir jam 
grįžus namon, Rinavos dva
ro ponai pareikalavo iš jo. 
kad išsikraustytų iš jų že
mės. Tada Čapis dvarinin
kams atsakė: „Kadangi aš 
esu tarnavęs Lietuvos ka
riumenėj, tai pagal žemės 
reformos įstatymus aš tu
ru gauti žemės. O man pato
giausiai yra gauti žemės 
kaip tik šitam Rinavos dva
re”. Bet dvarininkai nearti- . 
ko ilgiaus jo laikyti ir į^a.kl p 

’^čapiui greičiau išsikrausty
ti. Kadangi šis liepa 
dvarininkų, tadp. 1 
dvaro „komisafluš*,

Liubavo užpuolimas.
Lapkričio 9 dieną, 5 vai. 

rytą apie 40 lenkų kareivių, 
vieno karininko vedami, už
puolė Liubavą, kuris randa
si musų pusėj, per porą var
stų šioj pusėj nėit r alinės 
juostos. Kareiviai daugu
moj buvo apsirengę civiliais 
nitais, bet buvo ir kariš
kuose. Jie turėjo du kulko
svydžius, o šiaip buvo apsi
ginklavę šautuvais ir ranki
nėmis granatomis. Apiplėšė 
miestelį, žiauriai nužudė 
penkis lietuvius, ir pasi
traukė.

Nelaimingas nekaltas au
kas, šaulių Sąjungos inicia
tyva, buvo norėta pervežti 
į Kauną ir čia iškilmingai 
palaidoti. Bet pasipriešinus 
giminėms, -----i-.-j-a.-

vietose. Studentas . , . . _______  _ . ,
palaidotas Liubave. Moky-’kaipo' mušeikos ir chuliga- pasiskųsti ponams,' bet ir 
tojas Černius atvežtas ir pa- nai, Ilgakiemio kaimo Va- tenai užtarimo nerado. Ča-

viAiidus nmsiy loyus
L -- Prireagk jas dabar šaltam 

ortn. Rašyk dabar reikalau- 
dMBM Dykai Dideli* Nupi
ginta? Knygo* ant naujų 
sanitarių Plunksnų Lovų, 
PaJuskų ir Plunksnų. Musų 

*2^ dirbtuvės kainos yra labai 
žemo^. Dešimts dienų iš

bandymui ir mes užmokant už espre- 
ų. Kostumeriai užganėdinami visur, 
’astųsk atvirutę šiandien reikalauda
mas dykai knygos ir sampalų plunksnų 

(53)
American Fcathar A Pilion C*. 

Desk F 12. NashvBle. Tanu.

DYKAI IONATENU 
SERGANTIEMS.

Mes turime naujų 
metodų gydymui roma- 
tizmo, kurių mes pa- 

r siusime į namus kiek
vieno šio laikraščio 
skaitytojo, kuris tik 

-^reikalaus. Jeigu jus 
Krit skaudėjimų jūsų 

■’ muskuluose arba sąna- 
* -rhjėsa, jeigu jus ken

čiat skausmų oro per. 
. toninėse, štai proga iš- 

* ndyt naujų metodą, 
rii atsieina pigiai ir 
iitama. Jeigu jūsų(įvaro ironiška ir užsiaenėjusi

pasikvietęs kita <HWjsebrš jokios gyduolė jum? negelbėjo, 
t Virgaadį ir visus sava/ dvat
• ro kumečius, atėjo pas Capt, !yreui-

jie tapo palaidoti i 
udentas Žilinskas  ̂k liauja. Ypač pasižymėję.

ro kumečius, atėjo pas čapj, 
kad šį iškrausčius. Bet Ca- 

i pis nei kiek jų nenusigando. 
Tuomet dvarininkai iš pyk
čio išsitraukę brauningus

čapis nuvažiavo į Kauną

DYKAI MUSŲ LĖŠOMIS.
Mes neprašom nuo jūsų jokių pini- 

T), tik prisiųsldt savo adresą- Mes iš
busime jums apmokėta pasta DYKAI 
'ŠBANDYMUT musų metodų. Šim
ams šita metodą pagelbėjo, pagelbės ‘ 
i ir jums. Nepraleiskit geros progos 

o^toaudoti. Rašyldt šiandien, jeigu-

Aš meldžiu šio laikraščio skai
tytojų, kurie kenčia nuo Roma- 
tizmo, Strėnų Skaudėjimo 
(Lumbaeo), Padagros (Gout), 

parašyti mąn 
laišką, pade
dant savo var
dų ir aiškų 

. adresą, o aš 
ir prisiusiu dy

kai vieno do
lerio vertės 
bonką išban
dymui mano 

Bheumatic Gyduolių. Aš noriu 
prašalinti romatizmą nuo ken
čiančių savo lėšomis. Jus pa
matysite. ką gali padaryti 
Kuhn’s Rheumatic Remedy. Aš 
esu tikras, kad bus geros pa
sekmės ir jus patįs į tai Įsiti
kinsite pirma, negu duosite 
man bent vieną centą- Neban
dykit prašalinti romatizmo per 
kojas ar skūra su pagelba plas- 
terių ar kitokių daiktų. Ne
bandykit išvilioti jį su linimen- 
tais, elektra ar magnetizmu. 
Nebandykit isvyt jį su užkal
bėjimu. Bet jus privalot jį pra
šalint. Jis yra kraujuje ir jus 
turite vyti jį laukan.

Ir aš tikiu, kad tą darbų at
liks Kuhn’s Rheumitic Reme
dy. Romatiztnas turi išeit, jeigu 
jus pasiliuosuosit nuo skaus
mo ir kentėjimo. Mano gyduo
lės panaikina skaudžius dieg
lius, muskulų gėlimą, gerklės 
sutinimą ir sąnarių sustin
gimą.

Aš Noriu Prirodyt
tai, jei tik jus man pavelysi

te. Aš galiu daug prirodyt į 
vieną savaitę, jeigu jus para
šysite ir paprašysite mano 
kompanijos pasiųsti jums dy
kai vieno dolerio vertės bute
liuką gyduolių. Aš nepaisau 
kokias kitas gyduoles jus var- 
tojot. Jeigu jus nevartojot ma
no gyduolių, jus nežinot, ką 
jos gali padaryt. Perskaitykit 
musu pasiūlymą žemiau ir rei
kalaukit jų tuojaus

Dolerio Butelis Dykai
Mes norime, kad jus išban- 

dytumet Kuhn’s Rheumatic Re
medy, kad žinotumėt jus ir 
tūkstančiai kitų, įog Romatiz- 
mas gali būt prašalintas, ir 
mea nenorime uždirbt ant n- 

. bandymo. Išbandykit —- tai vis
kas ko mes norime. Jeigtf jus 
atrasite, kad tas gelbsti jums, 
tuomet užsisakysite daugiau, 
kad dabaigus gydymą, o tas 
stteiks mums pelnų. Jeigu ban* 
dinas negelbės, tai ant to ir 
ugBibaiga. Mes nesinnčiame '• 
ntožą buteliukų, kuris neturi 
vertės, bet siunčiame pilnos 
mieros butelį, kokie parsiduoda 
aptiekoae už doleri, šis butelis 

ir mes turime užmokė
ti Mito Santo už persiuntimų. 
Todėl

f

BAMBINO
Vaisbajenkhs Rej. S. V. Pat. Bicro 

ir matomai tas palęngviao jo skaus
mas tuojaus.”

Taip, motinos! Bambino parocė pui
kius rezultatus palengvtninie viduriij 
diegimo, mėšlungio ir užkietėjomo. Jis 
yra geriausiu kudikių draugu! Kūdi
kiai mėgsta jį! Jie prašo daugiau 1 
33c. aptiekose.

Ti'■

iųš kenčiat nuo romatizmo. 
PLEASANT MBTHOD CO. 

Dept X-4 
3624 No. Aahland ara^Oieago,

liete prisiųsti 
ir supakavimo 

• ttiojMt aplaikyaite 
--------------- -- vurtjto butelį dy- 
ka».Priimant nereiks mokėt (SI) 
Kuba Remedy Co. Dopt. B. V. 
1655 Mihraukee tve. Chieago.HL

Už 40c. prisiunčiamo tiesiai iš labaratorijos. 
F. AD. RICHTER & CO.

104-114 So. 41 h St. Drooklyn, N. Y.

“AUTOMATIŠKAS” REVOLVERIS.
Ar jus turėjot kada 

nors geresnę progų nusi
pirkt tokios aukštos ver
tės brangų revolverį už 
tokių žemą kainų, kaip ši

ŠTAI PUIKI PROGA, 
KURIOS JUS NEPRI
VALOT PRALEIST, šis 
garsus "Automatiškas” 
Revolveris gvarantuotas. 
Paprasta jo kaina yra 
$17.00, bet kad suteikus __
progą kiekvienam jį įsigyt, mes numušėm jo kainų net iki $5.75. Šis gar- 
sus revolveris yra padarytas iš geriausio plieno, mėlynas arba nikeliuotus, 
maumo 22, 32 ir 38 kalibro, sauja šešis kartus vienu užtaisymu. Mes pa
tartam jums užsisakyc jį be jokio atidėliojimo? Iškirpk šį apskelbimą ir 
pnsiųsk su 35c. stanipomis persiuntimo lėšoms. Taipgi pažymėk, kokio 
kalibro nori. O $5.75 užmokėsi, kuomet jį aplaikysL RAŠYK DABAR. Visi 
orderiai už Suv. Valstijų rubežių turi būt apmokėti iškalno. (-)

YVESTERN ARMS CO.
2’36 W. Chicago Avė, Dept. G. 3, Chicage, IIL

TIK PEJ^ TRUMPĄ LAIKĄ DIDELIS IŠPARDAVIMAS 
SETAS 4 N AUDINGŲ IR BRANGIŲ DAIKTŲ TIK UŽ $5.98. 
Paprastu laiku mes juos parduodam už du syk didesnę kainų

Tik per trumpą laiką jus turit puikią progą nusipirkti pase kai
nos šiuos paikius daiktus, štai priežastis, kode! mes galim taip pi
giai juos parduot. Mes aplaikėm daugybę Garsių Vokietijos Gegutės 
Laikrodžių ir Oro Stubelių pagal senų kainų, pirm negu naujas ta
rifas įėjo į galę ir todėl galime parduot juos pigiai, kol tik jie išsi
baigs. Todėl užsisakykite tuojaus. Setas susideda iš: (1) Puikus 
Juodo Miško Gegutė* Laikrodis, didumo 7^x11, padarytas iš 
brangmedžio ir rankomis išpjaustytos. Jo ėjimas nureguliuotas 
puikiai; Gegutė išbėgus per mažas dureles iššaukia valandas 
ir pusvalandžius. Visas laiįcrodis yra puikus ornamentas stuboj. (2) 
*nirra importuota Oro Stubetė, kuri nusako orų per 24 valandas is- 
kąlno; Labai gražus modelis, puikiai aubudavota iš brangmedžio, 
gražiai išpiaustyta. Termometras pridėtas su Fahrenheit skalomis. 
(3) Garsi siuvimo adata, tai yra vienas iš parankiausių daiktų, ko
kį tik galito turėti savo stuboj arba barnėj. Yra praktiškiausia tai
symui pakinką, čeverykų, karpe tų ir kitokių storų daiktų. Graži 
medinė likeriuota rankenukė. (4) Galvai šukos ir kartu garbiniuo- 
tojas. Gali sugarbiniuoti plaukus kartu juos šukuodamas, šitie 
daiktai negali būt parduoti atskirai tokia žema kaina. Prisiųsk 
mums savo vardų ir adresų su 50c. dėl persiuntimo lėšų, o už daik
tu* užmokėsi $SJ8, kai juo* aplaikyai. Ušaiganėdinimac gvarantuo
tas arba pinigai bus sugražinti. Rašyk šiandien. (59)

UNYON SALES COMFANT
15 So. DaaplaiM* 8t., Dept. 342, Chicago, IK
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KELEIVIS

Taupyk

DIDŽIAUSIOS LIETUVIŠKOS

ŠIDLAUSKO

ŠIDLAUSKO

ŠIDLAUSKO

ŠIDLAUSKO

PARDAVIMAI

KOSULYS

ŠIDLAUSKO 
ŠIDLAUSKO

ŠIDLAUSKO 
ŠIDLAUSKO 
ŠIDLAUSKO

ŠIDLAUSKO 
ŠIDLAUSKO 
ŠIDLAUSKO 
ŠIDLAUSKO

Delei 
Brangiu 
Dovanų

Taupyk 
šiuos

Lribeliu*

siuos
Leibelius

REIŠKIA LAIMĘ 
PIRKĖJAMS

Broadwav, So. Bostone

Tat So. Boston 60S-W
DAKTARAS

yra greitai sulaikomas jeigu 
vartojama i laiką

SEVERA’S 
COUGH BALSAM.

Palingvins kosuię ir prašalins daug 
kentėjimu. Priimnas dėl vaikams 
iraukgussms. * -> ■ .

Kaina 25c ir 60c.
Klauskite pas aptiekoriau*.

nama-s Dui'-

4 gaisrai South Bostone.
Šio panedėlio vakarą So. 

Bostone buvo net keturi 
gaisrai. Didžiausis jų buvo 
ant B gatvės po Nr. 18, kur 
kilusi ugnis buvo uždarius 
kelią prie dviejų kūdikių. 
Rodėsi, kad jau sudegs, bet 
atsirado drąsus policmanas. 
kuris puolė i vidų per lieps
nas ir išnešė abudu kūdikiu.

Antras gaisras buvo So. 
Bostono Yachtų Kliube, kur 
ugnis padarė apie $100 blė- 
dies; trečias atsitikimas bu
vo ant Harvest gatvės, kur 
vaikai žaisdami degtukais 
padegė namą.

ĮI
i josi, J
: kurios
i žmonių, nepamuštų jų. Bet milžinu) 
kaip tik policija pradėjo, svarų turku 
juos lydėti, tuoj iš minios 

, pasipylė akmenis. Vienas 
akmuo pataikė policmanui ii

s veidą,
į išmušė
pataikė seržentui i galvą ir 

| parmušė ji ant žemės. Vie
nok policija tos gaujos ne
šaudė. Mat, čia buvo ne 

istreikieriai. -

PARSIDUODA geriausias mėsinis 
aisbaksis pigiai. Kam reikalingas at- 
sišaukit tuojaus šiuo adresu: 

J. 2ARDIACKAS
295 D st, So. Boston. Mass.

Sugriuvo namas ir užmušė 
vaiką.

Neturėdami anglių, žmo
nės Chelseaje pradėjo dras
kyti seną namą malkoms. 
Kuomet iš apačios siena li
kos išlaužta, namas sugriu
vo ir užmušė Juozą Markie- 
vičių, 10 metų amžiaus vai
ką. Kaip liudija jo pavardė, 
jis turėjo būt arba lenkas, 
arba lietuvis.

Nuodija kates ir šunis.
Ketvirtosios ir L gatvių 

apielinkėj kažin kas pradė
jo nuodyt kates ir šunis. 
Bėgiu paskutinių kelių są- 
vaičių tie keturkojai tenai 
likos beveik visai jau išnai
kinti. Kates ir šunes parei
na namo užnuodyti ir stim
pa. Gyventojai padavė skun- 
dą policijai ir ši dabar daro 
tyrinėjimą.

mote- 
pigiausia

PARSIDUODA GROSEKNĖ.
Gera proga dviem ar trim vyram 

susidėjus padaryt gražų gyvenimą. 
Defer susšSfnojimo plačiau, matykit 
mane.

1053 Dorchester avė,
Dorchester, Mass.--------

—;------ ..................... i

Grąžina 13 ateivių.
Šią sąvaitę iš Bostono 

uosto tapo sugrąžinta 13 at
eivių, kurie buvo atvažiavę 
čionai iš Europos laimės 
jieškoti. Išleidę savo pini
gus kelionei jie dabar turės 
grįžti atgal Amerikos nepa
matę. Penkis jų deportuoja 
dėlto, kad jų šalies ateivių 
skaičius jau pripildyta; pen
kis dėlto, kad turėjo akise 
trachomą; vienas važiuoja 
dėlto, kad skaityt nemoka; 
vienas dėlto, kad atvažiavo 
ant laivo pasislėpęs, o vie
nas šiaip buvo nesveikas.

Syrupas nuo kosulio, šalčio, sunku
mo ant krutinės ir tt. (suaugusiem) 

35c. ir $1.00
Syrupas nuo kosulio vaikams 35c. 
Proškai nuo galvos skaudėjimo, 
nervų ir neuroliogijos 10c. ir 25c. 
Kraujo, Nervų ir Apetito Vaistai 
(su prisiuntimu) .................. $1.50

Trejanka susideda iš trijų-devynerių 
įvairių šaknų, žievių, žiedų, pakelis

Antiseptiška ir Gydanti Mostis 
50c.

Pilės nuo užkietėjusių vidurių 
Gumbo Lašai ...................... $1.00
Reumatizmo Gyduolės........$1.50
vaistai nuo Pleiskanų ir Plaukų slin
kimo ...................  $1.25
nuo Dantų skaudėjimo Lasai 25c. 
nuo Dantų skaudėjimo Gumas 15c. 
dėl komnų'ir karpų Gyduolė 25c.

DEPARTMENTAI:

Pabėgo trįs kaliniai.
Pereitą sąvaitę pabėgo 3 

Deer Island kalėjimo kali
niai, kurie buvo nuvežti i 
Charlestown miesto anglį 
kasti. Kada jie pabėgo, nie
kas nežino, tik kuomet va
kare reikėjo grįžti ant salos 
atgal, pasirodė, kad trijų 
jau nėra. Visi buvo plėšikai, 
vienas dagi iš So. Bostono.

degė judamųjų paveikslų 
filmos ir pasidarė ekspliozi- 
ja. Ofiso langai išlėkė ant 
gatvės ir keli žmonės likos 
sužeisti.

Iš kur tie 400 kiniečių 
lavonų.

Užpereitam „Keleivio’’ nu- 
ipery buvo rašyta, kad šio- 
■ds dienomis iš So. Bostono 
prieplaukos išvežta Kini jo n 
400 Kiniečių lavonų. Kai ku-

LIETUVIŲ PILIEČIŲ SĄJUNGOS 
10 KUOPA HOLYOKE, MASS.
Viršininkų adresai: 

Pirm. M. Motiejus Žebrauskas, 
6 Whiling avė, Holyoke, Mass. 

Pagelb. Antanas Ražukevičius, • 
580 So. Surnmer st,

Holyoke, Mass. 
Sekretorius Domininkas Velička, 

383-Park st, Holyoke, Mass. 
Kasierius Liudvikas Matulevičius, 

54 Adam st, Holyoke, Mass.
Kasos globėjai:

2 Aleksandras Sagaila.
588 So. Summcr st,

Holyoke, Mass. 
2 Stasys Pikturna,

593' Bridge st, Holyoke, Mass. 
Maršalka Aleksandras Milkevičius, 

357 Park st, Holyoke. Mass.

Per 12 metų So. Bostone par. 
luodu ir taisau visokios rūšies 
aikrodžius, žiedus-, lenciūgus ir 
šiaip visokius auksinius ir auk
suotus daiktus. Darbų ir Užsa
kymus pri:mu per paž.tų ir iš
pildau teisingai ir greitai (?)

P. VALUKON1S
SO. BOSTON. MASS.

375 BROADWAY

Plėšikai išsilaužė iš ka
lėjimo.

Iš Dedhamo kalėjimo pe
reitos nedėlios rytą išsilau
žė per stogą du kaliniai, 
Glover ir Mason, kuriedu 
sėdėjo tenai už plėšimus ir 
įsilaužimus į namus. Kuo
met kiti kaliniai likos išva
ryti koplyčion ant pamaldų, 
jiedu pasislėpė ir paskui ga
vę štangą išlaužė lubas, pra
mušė skylę stoge ir lietaus 
rvnomis nusileido kalėjimo 
kieman, perlipo per 15 pėdų 
augščio tvorą ir pabėgo.

PRASYK
SAVO GROSERN1NKO 

DUOT 

STANDARD
CII4UBIGE PiEHO
VARTOK KL'R flK 'pie
nas IR CUKRUS YRA 
REIKALINGI.

UŽ ŠIUOS LEIBELIUS GAU
SIT BRANGIAS DOVANAS 

PASIŲSK BILE KURIUO 
ADRESU, KURIE RAN- 
DA.SI ANT LEIBELIO UŽ
PAKALIO, REIKALAU
DAMAS ILIUSTRUOTŲ 
PREMIJŲ LISTO.

"Verta taupyt šiuos Leibelius"

; REIKALINGI
Stičeriai (afreiterei) prie 

rainkotų. Priimam mokintis mo
teris ar merginas, bet turi būti 
greitos prie darbo. (50)

AMERICAN EAGLE 
GARMENT CO.,

339 W. Broadvay,
So. Boston, Mass. 

Klausk MGR. F. W. TIKNIS.

Statyba pabrango 27 
nuošimčiais.

Valstijos Darbo ir Pra- 
, monės Deaprtamentas pra- 
tneša, kad namų statymas 

įmet Naujoj Anglijoj pa- 

dokumentų, kurie liudytų J gį negalima tikėtis, kad na- 
ką nors apie jo asmenį, pas(mai atpigtų. Dabar statyba 
jį nebuvo. Tik rankovių esanti 54 nuošimčiais bran- 
mankietose atrasta auksi- ' gesnė, negu buvo 1914 me
iliai knvpkiai su raidėmis teis
M.F.S. ‘ _______

Harvardo universitetas turi 
$77,536 nedatekliaus.

Harvardo universiteto iž
dininkas paskelbė tos moky
klos apyskaitą, iš kurios pa
sirodo, kad per 1922 metus 
šita Įstaiga turėjo $77,536 
daugiau išlaidų, negu paja
mų. Tai yra didelis defici
tas; bet 1921 metais jis bu
vo da didesnis, nes tuomet 
Harvardas „įlindo skvlėn” 
ant $338,000.

Užlaikymas universiteto 
per 1922 metus atsiėjo $6,- 
045,071.78. Todėl ir Rocke- 
felleris anuomet paaukavo 
Harvardui milioną dolerių. 
Žinoma, ne Rockefelleris tą 
milioną uždirbo, bet darbi
ninkai, tik Rockefelleris 
garbę pasiima.

MMIIIIIHIIIIIIIIin^
fgB GRAMAFONAI ir REKORDAI S
MmĮĮ|||ĮMg'« Esmine autoruuoti COLLMBIĄ GRAMA- S

FONU KOMPANIJOS AGENTAI. Parduo- S 
dam visus jų išdirbystės grimafonus ir sS 
nauj;-.usius lietuvišku-; rekordus. Reikalau- 2g 

Jfcyj kit mašinų ar rekordų katalogo' DYKAI. a 
■MSenu, gramofonus mainom ant naujų. Su- 
ĮĮĮImĮinyy- 31ŽS3I gadintus pataisom PIGIAI. Šg

PARDUODAM SKRYBĖLES, KEPURES, 9 
Ii- L DRAPANAS IR ČEVERYKUSį S
C GEO. MASILIONIS ||

233 BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS. £

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM
„Rusijos levas” Bostone.
Ivan Linovv, žinomas kai- 

1 „Rusijos levas” (6 pėdų 
‘4 colių milžinus) šiame ket
verge Grand Opera House’j 
! risis su nepergalimu italu

Automobilius susikūlė su 
strytkariu.

Ant Huntington avė. ir 
Hemenvvay streęto aną nak
tį susikūlė auto ’ ”* 
strytkariu. 'J,A 
tapo sudaužytas 

; šieji juo žmonės išmėtyti ir 
j sunkiai sužeisti.

——— t
Ekspliozija nuo cigareto. 
Filmų ofise ant Boylston

PLATINKIT “KELEIVĮ”!
DRAUGAI, platinkite „Keleivį” tarpe savo draugu 
kaipo tikrą darbininkų laikraštį. Kaina metams $2.00.

Našlė su 10 vaikų.
Ne visiems Amerika ir 

Amerikoj. Štai, Bostono 
priemiesty Revere buvo at
rasta netinkuotam ir neku- 
rintam kambary moteris su 
10 vaikų, kurių vyriau si s 
yra 14 metų, o jauniausis 
keturių mėnesių. Visiems 
reikia valgyt ir apsirengt, 
o uždirbt nėra kam. Motina 
kad ir norėtų eit dirbt, bet 
negali nuo mažų atsi
traukti.

Buvo laikas, kada jie gy
veno neblogai. Tuomet vai
kų tėvas buvo Bostono po- 

/.- licmanas. Bet kilo .policijos 
streikas ir jis neteko darbo. 
Ką turėjo susitaupę, tą pra
valgė. Paskui tėvą rado 
upėje plaukiojant negyvą. 
Moteriškei likus vienai su 
tiek vaikų, nors į žemę lįsk. ’

LIETUVIŲ LAISVĖS MYLĖTOJŲ 
DRAUGYSTĖ. WAUKEGAN, 1LL. 
Pirmininkas Kaz. Grinius,

802—8th st. ' .. “
Pagelbininkas Kaz. Ambraziunas, 

1421 S. Lincoln st. 
Užrašų raštininkas Vin. Rudzinski,

1420 S. Victory sL 
Finansų raštininkas A. Salučka,

1320 S. Victory st. 
Kasierius A. Krepas, 

774 Sheridan Rd.
Kasos globėjai: W. Tijūnaitis, 

1126—lOth st.
J. Povilaitis, 1206—lOth st. 1 

Knygiai: W. Gabris, 1027—8th st. .i
J. Jokūbaitis, 728—lOth st 

Maršalai: A. Delkus, 919—8th st •!
J. Jokūbaitis, 114 S. Water stp 

Susirinkimai atsibuna paskutinį;' 
nedėldienį kiekvieno mėnesio, po nu- i 
menu 801—803—8th st. !|

Matykit D. Olseika
PARSIDUODA trijų šeimynų, 15 kambarių medinis 
chartery. Rendos neša per metus 81080. Kaina $89iW. Jnešt reikia 
$2500. Kreipkitės pas:

Ik OLSEIKA
Reai Estate & Insuraace

425 BROADWAY, SOUTH BOSTON.
Tel. 2805-J. So. Boston. ’ v, .

Perfumai, pauderiai, rouge (veido pentas), šampų 
(shampoo), muilai, veido modtis (cold cream), dan
tų patuieriai ir peistai ir tt.
šaKnys, žievės, žolės, ir visoki botanikos rinkiniai 
(citvoras, ramunėlės, liepžiedžiai) užlaikoma vi
suomet VISOKĮ RECEPTAI AMERIKOS ir EU
ROPOS DAKTARŲ BŪNA IŠPILDOMI TEISIN- J 
GAI- . ’l
Klausiant per laišką visuomet įdėk krasos ženklelį ! 
atsakymui. •
Visko reikalauk: J

K. ŠIDLAUSKO APTIEKOSE į 
373 W. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS. f

JŪSŲ PA1NTERIS

JACKUS STARKUS | 
gyvena po numeriu v

689 NYashington St.. Dorchester y 
Tel. Dorch. 3737-W. (-) $

Nusišovė ant North 
Stationo.

Ant North Stationo, pil
no žmonių, pereitą pėtnyčią 
pasigirdo aštrus šūvis. Visi 
krūptelėjo. Tarpe publikos 
sukniubo ant aslos vyras. Iš 
jo rankos išpuolė revolve
ris. Tuoj pribuvo policija, __ ____ ______ 4
l^et buvo jau negyvas. Jokių brango 27 nuošimčiais. Tai

rie skaitytojai klausinėja, iš Valdžios daktaras pripaži- 
kur tie lavonai ėmėsi. Jie no, kad ji mirė nuo šalčio ir 
buvo surinkti iš visos Nau- nedavalgymo. 
josios Anglijos, ir tai ne 
vienų metų. Tūli jų buvo 
mirę net 1889 metais. Visi___ _________ __ ___
jie buvo sudėti metaliniuose st. kažin kas numetė degan 
grabuose, ir tie grabai da-jtį cigaretą, nuo kurio užsi 
bar buvo sudėti į medines ‘ ’
skryne;

Visokie vyriški ir 
riški aprėdalai 
kaina gaunami pas mus.

Apatiniai aprėdalai, na- i 
mams reikmenis ir žaislai 
vaikams.

Tetephpne iFi’ch. MlU W
Komobilius
ir važiavu-

OKROPNAS MŪRAS
12 gyvenimų naujas mu- 

•uiaužė jam nosį ir rinis namas, randasi ge- 
akį. Kitas akmuo riausioj vietoj Roxbury, ne

toli Franklin Parko. Randų 
neša apie $9300 per metus, 
ir randos nekeltos per ilgą 
laiką. Pirmas morgičius 
$30,000, tamsuotas ant $48,- 
000. Kaina $52,000. Įmokėt TĖMYK ŠIĄ J»ĄTKAVĄ! Į 

i reikia $6,000.
i Tai yra viena iš geriausių 
progų, kas galima rast ant 
Real Estate turgaus. Todėl 
kas interesuojatės namais, 
stengkitės pamatyt šį ge- 

’riausįjį. , Užtikrinu, kad 
kiekvienam patiks. Kreipki- 

ttės pas
TITUS P. GREVIS

395 Broadway,
So. Boston, Mass.

Tel. So. Boston 2340.

Parduodame visokius automobilius, 
• jų dalis ir reikmenis (supplies). Iš- 
. randavo jame autčfrnobilius dėl pasi- 
I važinėjimo; ir užlaikome eipertą, 
mekanikų dėl sutaisymo mašinų. ( ?) 
PETRAS JAKIMAVIČIUS

541 East Broadaay,
South Boston. Man. 

Telefonas: So. Boston 51370.

SIENINIAI i

1923 ULERDORIAI 1923 ■
Didumo 15x20. Spalvuoti.

Lietuva Tėvynė musų; Lais- 
va Lietuva; Lietuvos Vytis; j 
Valio Laisva Lietuva ir Pusnuo-jjj 
gė mergelė (tinkama senber- ^ 
niams). 5 Kalendoriai su tvirta | 
triuba ir persiuntimu už §1.35. | 
100 kalendorių už §15.00. J

Išdirbu kalendorius — atlieku' ? 
spaudos darbus.

S. L. ZAPĖNAS ?
164 Lawrence st-, j

Lawrence. Mass. į 
j i >1

Riaušės per football geimi.
Lošiant footballę pereitą 

Įketvergą Fenvvay Parke ki 
po riaušės. Rungtynėms pa 
sibaigus, atvažiavę iš Mi 
khigano valstijos grajikai ’Calza. 
J pradėjo prašyt policijos,kad Į Kitame ketverge. 21 <1.
ji juos palydėtų, nes jie bi-' gruodžio, toj pačioj vietoj, 

kad žiopsotojų minia, risis lietuviai ristikai: Ži- 
buvo apie 10,000 linskas su Stasiak (palioku 

~ ' .......... ir Juška su 300

po

Sf’rnyno

•M
,




