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B SUtAURĖ LEGISLATURĄ I 
^.vPennsylvąnijos valstijų ’ 
k gubernatorius Pinchot su-

spaudų pardavinėjimo 
surinko$25,000. Norimas 

ūdų” rinkti $60,000. V

Departmantas skelbia, kad 
surinkti kas $100 taksomis 
valdžiai atseina po $1.44.

ŠA

Bvci- 'platinta 45°,000,000.
&aW antspaudų pardavėm šiemet platinimai tų 
[jais- ^ftetąs laiškas Kalėdų risikmkė 500,000 žmonių. Vi*

mngliakasių streiko; | 
gulo nesimato

DOVANOJO KALT$ MUŠTYNĖS BOLINĖJ
ALBANY, N. Y.—Komu-; YVORCESTER, Mass. — 

_______ _____________nistas Gitlow buvo nuteistas Arthur Carlson, 21 m. am- 
ftlaukė legislatura specijalėn 'atsėdėtinuo5iki 10metuką- žiaus, susiginčijo su kitu 
įti^sijon sausio 13 2 vai po Įėjime už agitavimą maišto žmogum Ištiko muštynė ir 
S*  pietų.______________________ keliu nuversti Amerikos vai- antrasis žmogus jį peiliu

' • Gubernatorius nasakė, kad džią- Prasikaltimas papil- pervėręs pabėgo.’ '• Gubernatorius pasakė, kad džią.
y esą 8 reikalai pribrendę, ku- j dytas 1920 m. Gub. Smith 
: riuos legislatura turi išrišti. ;paliuosavo Gitlową nuo kalė- 

Svarbiausias esąs tai' anglia-' 
kasių streikas. Sakė, kad 

: ,dabar nėra įstatymo regu- 
T*tiuojančio  kasyklų valdymą.

Sako, kad legislatura turi iš
kaisti įstatymą, kuriuo ka- 

syklos būtų “public utility.”
Y' - Reiškia angliakasių strei-

galo nesimato ir kad gu- 
^-bematorius eina prie kasyk- 
B*  suvisuomeninimo.

KALŽHMAN UŽ VAIKO 
APVOGIMĄ

DETBOIT, Mich. — Du
UŽĖJO ANT SEKLUMOS girtuokliai kad mūnšaino 

‘ EASTPORT, Me. — Ka- nusipirkti pavogė vaiko ban- 
nados pasažierinis laivas kėlę. Juvo susekti ir nu- 
Grand Manan užėjo ant sek- teisti atsėdėti 60 dienų kalė- 
lumos. Jame buvo 30 paša- T™6- 
žierių. Visi buvo išgelbėti J 
Laivas nuvilktas nuo seklu-' 
mos ir nelabai tesugadytas.

Orlaivio aelahsė

.įįjįrtrįijoi' Gigayan

' kr.

Kiekvieną metą Kalėdoms 
tis kiekvienas susitin

ki “Health Seals,” svei-

laiku eina b^tų ženklų. Kas 
tie do ženklai?

' Jau veik 20 metų, kai A- 
merikoj inėjo madon tų žen
klų platinimas. Gauti pini
gai eina kovai su džiova.

Džiova yra nemaža žmoni-

vos panaikinimo.
Pęmai Suv. Vajatįj 

“sveikatos antspaudų.*?  iii?

si dirba uždyką, iš pašiau- 
(kuojimo. .b.

Yra aprokuojama, kadišl 
pardavinėtų “sveikatoj ant- <» 
spaudų” surenkama; 
suma pinigų ir su jais is- ‘ t 
gelbstama kasmet 160,0001 
žmonių gyvybių. ToUku y*  "

NESINAUDOJA TURTAIS
^ MEW HAVEN, Ct. — I 

lykstį Yale universitetą 
įstojo milijardieriaus 

D. Rockefellerio duk- 
Lvtįrs sūnus John R. Prentice. 
tžįis sumanė ne taip mokytis 
J|®ip kiti turtininkų sūnūs. 
Fiis sumanė mokytis ir už

darbiauti taip, kaip biednie- 
ji studentai kad verčiasi. Jis 
uždarbiavo pernai, o šiemet 

jatojo į kontestą laimėti sti- 
Ufjendiją. Ir laimėjo. Jis ik

šiol uždarbiavo ligoninėj 
dirbdamas vakarais, kaipo 
telefonystas. Jis yra nepa
prastų gabumų, septintus 
metus eidamas jau galėjo 
skaityti ir suprasti lotiniš- 
kai, net šnekėti galėjo. Iš 
mažų dienų jis turėjo lotyniš
kos kalbos mokytoją vengrą, 
kurs lot miškai galėjo kalbė
ti. .Turėjo vokiškos ir fran- 

į cūziškos kalbos mokytojas, 
kurios iš mažų dienų tose 
kalbose su juo šnekėjo.

P RADĖJO ABLAVĄ
Į PARYŽIUS.— Francijos 
, sostinės policija padarė abla- 
yfvą ant kriminalistu.

J

• dvt mnclam aMppM kuaonę 
fek pManl). J<* pMittyttPJo TU1- 

parodoj IMS.

e
u

'jos rykštė. Yra aprokuoja- !ra aprokuojama, kad Suv., 
ma, kad vien Massachusetts i Valstijose džiova sergančių /Į 
valstijoj kasmet džiova atsei- žmonių yra dra apie l,000į> 
na $13,000,000. Būt gerai ją , 000 asmenų, 
išnaikinus iš žmonių tarpo, ~ — ‘
paliuosuoti žmones nuo kai^ junga ikšiol iš sveikatos an 
kynių ir sutaupyti k^ '
$13,000,000.

“Sveikatos

BAISI NELAIME 
LOJ 

BTRMINGHAM, 
Anglių kasykloj

ATLYGINO GIMINĖS
1 TAU.VTON, Mass.—Fred 
Haulonbuvusis miesto iždi
ninkas, buvo apkaltintas pa
sisavinime $12,000. j.u.1 uz, j—-x------v —
ji užsistojo giminės ir pažis- darbininkas. Iš

NUPLIKINO AŠTUONIS 
ŽMONES

ALMEIRA, Ispanija. -
Gelęžies liejykloj sprogo boi- tami ir sudėjo pavogtus pini 
]eris. Mirtinai nupliko 8 gus miestui atlyginti. P J 
žmones. visvienjis — '----------------

ll<XO pu,“ j w W • įjfc-
Tai už ekspliozija. Vietoj 6J

loj bųvs»81. Bet
,u Bet sveikį o 5 tapo zofeM. .ir

us bus baudžiamas. j nugabenti ligoninėn. Sie la- 
įbai apdegė. . j

Daug francuęų žu 
va SirijojAUKA LIGONINEI

PROVIDENCE, R. L — 
John D» Rockefeller jauna-

I

Nukentėjusieji ^d^mnoj 
lyra negrai^ J Į Įsis aukuojo Rhode Island 

Gyvasties geįbH^Mh^K- Tfe'pim-
bavosi, kad kuodšugiausia E81 Y1*3- naujai ligoninei. 

‘ išgelbėti. Ir darbavosi su Pradžią padarė Aldrich bro- 
pasiaukuojimu. Dirbo pa- liai pažadėdami $500,000 su 
■tys save pavojun statydami, išlyga, jei visuomenė antra 

VĖL UŽ RUSIJOS PRI- Du iš jų buvo apsvaigę ir tik tiek sudės. Dabar išrišo ri- 
PAŽINEMĄ oxygenu tapo atgaivinti. Jie

Wasliington.—Senatorius sako matę darbininkus prisi- 
Borahišnaujo inešė i senato šliėjusius prie sienų, bet ne

rių kredito bendrovių surū- užsienio reikalų komisiją re- turinčius jėgos paeiti. Per 
pino bankininkus. Jie su- zoliuciją, reikalaujančią pri- nuodingugs gazus jie nega- 
manė įstatymą tas bendroves 
varžanti. Washingtono val
stijoj prieš penkis metus ko- 
operatyvės bendrovės kapi
talo turėjo $20.000.000. Da
bar jos turi $72.000,000.

Kapitalistai prieš darbi
ninkų bankas

BANKUS
OLYMPIA, Wash. — Di

delis plėtojimasis kooperaty-

pažinti Rusiją.

ORGANIZUOJA MEKSI-
KONUS

LOS ANGELES. Cal. - 
Čionai yra 50.000 meksiko- 
nų. Jie paprasti, neapšvies-, 
ti darbininkai, yra išnaudo-! jis becento buvo. Pasirodė, 
jami ir numuša algas kitiems ■ kad ne visiškai taip buvo, 
darbininkams. Kad didės-;?brdarnas dar paliko $14.000 
nio pavojaus organizuotiems 
darbininkams nebūtų, tai li
nijos ėmė tuos meksikonus 
organizuoti.

,lėjo prie
ti išeiti. ^Whtimės kasykloj versitetą.

ibaltu buvo 25. o kiti buvo
NEBUVO BE PINIGŲ Seorai

PHILADELPHIA, Pa.—p s
Baptistų kunigas Russell II. |
Cou well per savo gyvenimą ! NUSIŽUDĖ STUDENTAS 
yra uždirbęs prakalbinin- į PITTSBURG, Pa.—Car-

Bet n egi e Technologijos Institu- 
ge- to studentas nusižudė para- 

jam šęs atsisveikinimus šešioms 
kad > merginoms. Iš jų tris my-;

Įėjo. I

kaudamas $11.000.000. 
jis buvo taip duosnus 
riems tikslams, kad 
mirštant buvo spėjama.

NELAIMĖ PER KARVĘ
WORCESTER, Mass. - 

Prieš farmerį Carl R. Har- 
i rington užtraukta byla ir rei
kalaujama $35,000 atlygini
mo. Jis kaltinamas, kad lei
do savo karves ant automobi
lių kelio it vienas automobi
lius per karvę turuėjo kata- 

, strofą ir keturi žmonės buvo 
sužeisti.

tirdamas 
ertės turtu.

JAUKAS PERDĖTUOS
Turkijoj būdavo paprotys

suomenė jau sudėjo $419,808. 
Šiton sumon ineina ir Rock- 
efellerio auka. Ta ligoninė 
bus surišta su Brovn uni
versitetu. Jaunasis'*  Rocke- 
felleris yra baigęs tą uni-

KADA BANDITAS 
SUPYKSTA

LINCOLN, III. — Bandi
tai sutiko Albert Ramlow'ą 
nuo kurio atėmė pinigus. 
Bet banditas tegavo 18c. Tai 
banditas supykęs dėl mažo 
lobio šovė. Kulka praūžė 
nepataikius į apvogtą žmo
gų.

PRANCŪZAMS NESISEKA Už dolerį duodama 27.42
Franėūzai Sirijojt jąu se-. frankai. Prancūzai išgąsty*  

hai pasižymėjo b'žrbai^bū-"je keičia savo pinigus f pa- 
mis.- Jie nori pavergti siri- stovesnę valiutą, 
jonus. Bet tas francūzams 
nepigiai atseina. Sirijonai 
su pasiaukojimu už laisvę 
kovoja.

Sirijonai apsiautė vieną 
francūzų būrį iš keletos šim
tų kareivių. Sirijonai iš
skerdė visus francūzų karei
vius, atėjusius jų pavergti.

Kuomet daug francūzų 
krinta Sirijoj, tai namie 
Francijos frankas krinta. 
Dabar nukrito taip žemai, 
kaip niekuomet nėra buvę.

UŽSINUODIJO GAZU
Stamford. C t. — Motina ir 

į vienas vaikas netyčiomis už
sinuodijo gazu. Kitas vai
kas išliko pusgyvis.

STATYDINS MOKYKLĄ
WEBSTER, Mass. — šio 

miesto valdyba nutarė steig
ti namą, kurin tilptų high 
schoolė, didelė salė ir miesto 
valdžios ofisai. Namas at- 
seis $600,000.

Nubaudė darbininkus už
pikietavimą

CJ>

■*ą

į-

DOVANOS! DOVANOSI
Kalėdos jau netoli. Jau ne

POPIEROS ĮGABENIMAS 
AMERIKON

Iš New Foundlando į Suv.

NUBAUSTI UŽ PIKIETA- KOVA SU PLĖŠIKAIS
v -MĄ | MANILA, Filipinų Salos.

— Ant salos Mindanao buvo 
privisę plėšikų. Prieš dritę 
savaiti jie nužudė mokytoją. . 
Jų gaudyti buvo pasiįBUJba^J 
rerriai. Kai plėšiku.
nebuvo apsupta ir iStĮkžp 
mūšis, tai buvo 5kAiriviąt 
sužeisti, o 17 plėšiku 
ta.

FAIRMOUNT, W. Va. — 
Teisme tapo pripažinti kal-'vienas svarstė ame Kateriu do- Valstijas per pastaruosius, ....

. vanas. Atsiminkite, kad poa du mėnesiu įgabenta 1,200.- tais 50 streikuojančių ang-
mus yra Uetuvi^ Uuti^^tonų.

ginųmokvklos būdavo senas . __ _ ’ibarzdyla, tt patukas. Da- ,d^-n1^^^. 1̂ , 
bar paskirtas tos ištaigos WU‘u“"’

perdetmiu jaunas nezenotas 
vyras. Tarp jo naujų parė- 
dvmn yra Įvedimas teniso ir .
kitoliių angliškii žaismių. Ti
kybinės pareigos nėra pri
verstinos. Merginų toje mo
kykloje yra 320.

liakasių. Jie apkaltinti lau
žyme “injunetion”’. Kai 

| FINŲ KABINETAS ATSI- j Consolidation Coal kompa
nijos darbininkai sustreika
vo, tai darbininkai pradėjo 

bihetaą rezignavo. Ministe- kasyklą pikietuoti. Kom- 
rifū buvo sumanę statydinti panija pasirūpino gauti “in
karo laivyną, bet pariamen- junction’ą,” tai yra uždrau- 

• tąs tam pasipriešino. Todėl dimą pikietuoti. Darbinin
kai neva laužė teismo parė-

žftokie daiktaiį STATĖ
j------:L- Finlandijos ministeriu ka-

Franci)©j elektros gamy
bos pramonėj įvestyta $900.- 
000,000. Toje pramonėje 
dirba 25,000 darbininkų.
............................. ■■ ■ ■ ■■

ms Apsakykite, Kad

POPDHtOS GAMYBA
Suv. Valstijose ponieros

piginome. Naudriatm visti-.
niai ir apylinkių lietimai. ‘

Tolimesnių kolonijų Beta- *. . , .
viam. pnaeten, tad oU H^mstenai į f, rezignavo.

2^-. 8OMTO8

IClClZ/^z IV1DU1V yc*iv Į
dymą. Tarp apkaltintųjų y- nai buvo atlėkę^-ąįfl 

j ra ne vien vyrai, bet tarp jų skraidė ilgoką laiką j

15.00. Indijonų sodžius Cgnghnn-I $50 ir 10 dienų kalėjimo. Mo- šiltą orą. Tai 
žambai per metus miško iŠ- L1THUAMIAN SAIdMPCKIBP. žuvo 3 vaikai yra moterų ir jų dukterų, ventoj ai arą w
terioiama 1,000,000 akerių 
su viršum.

r 1



LIETUVIAMS
surinkta aukų

lt; sumai. Dąu-
mĮČĮŪPO

Prie Kybartų ; vokiečių

t.m ■ u- > -m v-- ?*-• y.---

Paįvairintas;
Sleževičiaus nepilpai pąsise-

S. Stoty- 
iė%kąu J&vįžįųti-

fcffhnsia. aukojo -įstaigtj. tar-^usib prąiwšft^kit$sekma - šĮmįfcMMS kremti Banko yTS
|||i.aiitGjai ir pirkliai; Iš tos; 
flJpat -apskrities gauta žinių, 

kad ten surinkta apie 800(1 
Iplt. Šaulių Vilniui vaduoti 
fi|;rinkliavos komitetas prane- 

kad iki šiol aukų įplaukė 
^8*14.000  lt. Lauikama, kad a- 
ggppie- pusė tos sumos dar į- 
itife’PilftTiks.

K
 i S SbŠTRABANDA pajūry
I -KLAIPĖDA, 23. XI. (El- 

Klaipėdos krašto poli- 
^^•.eijai tenka smarkiai kovoti 

spirito šmugeliu. Susek- 
kad spiritas daugiausia 

||||ę 'gabenamas iš Dancigo; atve- 
^Ąžamas motoriniu laivu ties 

Klaipėda, o iš laivo nakties 
;aiętu spiritą pasiima žvejai. 
-Paskutiniuoju metu imta 
'Vežti arbata ir tabakas. Ypa
tingai intensyvi kontraban
da sukoncentruota ties Šven- 

-tąja.

:;5

>
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A “ŽINIJOS” BENDROVĖ
Studentijos kupinas uni- 

veversitetas, jaunimo pri- 
; kimštos gimnazijos ir kito

kios mokyklos liūdi j a mūsų 
susirūpinimą mokslu. Vei- 

* ■ kia 2 liaudies universitetai.
" Vysk. Valančiaus, ir antras 

• Kudirkos vardu, kuriedu 
mokslina paūgėjusią jaūnuo- 

rrieiię. •*,
' Nesnaudžia ir spauda Šiau- 

K liuose Įsikūrusi “Kultūros" 
b-vė tuomi pačiu vardu lei
džia laikrašti mokslo popu-

■ liarizacijos reikalui. Tiesa, 
jos varomoji vaga yra nu- 

% kaišiota materializmo pasau- 
; lėžiūros gairikėmis.

• Susirūpino panašiu kian
ti/ simu Lietuvos krikščioniško ■ 
P' -sios orientacijos inteligenti- 

ja, ir spalių 25 d. Kaune Įsi
kūrė mokslo kooperacijos

- ‘^Žinijos’’ bendrovė. Jos 
- . 'tikslas—varyti sveiko moks-

- . lo populiarizavimo darbą ir
, skleisti lietuvių tarpe tikro
sios kultūros žiedus. Šiuo 
tikslu manomas leisti “Žini
jos” žurnalas, taip pat ir 
atatinkančios populiarijos, 
mokslinius klausimus gvil
denančios knygelės. Čia teks 
daugiausia pasidarbuoti stu-

: dentijai, susibūrusiai Į “Mo
ti kslo popui iarizatorių ’’ sekci- 

ją. “Žinija” populiarizuos 
ft gamtos, visuomenės, filoso- 
i||y:fnjoš ir kitų mokslų bei dai- 
tlyliogibs literatūros klausi- 
Būinlis... Ši bendrovė suorga- 
ggnizubfa kooperacijos pama- 

Pajus — 100 iltų. į-

BririnliS... 
pfe .. . .

....................... ,f, . 
^Kįtojamasis mokesnis — 10 lt.

bus mokami nuošim-

Į.4Žinijos” valdyba: pirnr. 
K. Pakštas, Lietuvos 

■ docentas, vice-pirmi- 
jl-ras Rųgįnią, ižd. 

Kemėšis,: šekret. kun. 
^^HfepĮnis ir vald. narys d-ras 
^Sl^fuiinaįtis. Pradžioj, žino- 

reikalinga medžiagiška
Tuo reikalu isleis- 

^^ffiH&jpalęrietimai. Be abejo,

mr

Ws®S

tiieriį t, y. 18; X. čia laike pa
skaitą p. Ambrozaitis ir, rei
kia pasakyti, sėkmingai. 
Kad atitaisytų apie save blo
gą nuomonę į antrą sekma
dienį atvyko p. Toliušis. Jo 
misija baigėsi triūkšmihgii 
fiasko — dėl kilusio triukš
mo šūsirinkimas uždarytas. 
Norėdami apsidrausti nuo 
netikėtų įvykių kitą sekma
dienį atkeliavę dū draugu p. 
Sugintas ir p. Lapinskas da 
rė pranešimus riė viešus, bet 
tik įsileistai, gerai žinomai 
publikai, todėl jos nedaug ir 
prisirinko. Kaip turinio, ly
giai argumentacijos bei iš
kalbo satžvilgiais šių orato
rių pranešimai, palyginti su 
buvusiu, — mažos verias.

valstybės apdraudimo įstai
gos agentūra. Jos tarnauto
jas, kaip jį vadina — suga
gentas, Iii j a Chaimas sau va
liai išaikvbjo su viršum 4000 
litų. Tai suuodė kriminalės 
policijos valdininkas Šal
kauskas. Chalinas sulaiky
tas ir patupdytas Vilkaviš
kio apskrities kalėjime.

s
|gti

la
bai smarkiai. jį suspardė ■ 
sužeidė į Guli Vilkaviškio 
apškr. ligoninėje.

. "'"V ; rišręęrz K-’ 1

Lapkričio*  23 d - vez|jas 
pery^iayb p. Kazį Kučaus- 
ką, 71 aįpžiaųs, kinis už ke
lių valandų purė.

BANKAI
NAUMIESTIS, šakių Ap. 

Čia veikia šie bankai: Ūkio 
bankas, Žydų I. bankas, Ūki
ninkų liaudies bankas ir Vo
kiečių smulkaus kr. bankas.

SUŽEIDĖ
Kybartuose lapkričio mėn. 

13 d. tapo sužeista šūviu Į 
galvą vietos gyventoja L. 
Kaganavičienė, kuri tuojau 
nugabenta i Eidkūnų (Vo- 
kšietijos) ligoninę.

Kas sužeidė ir iš kokio 
ginklo — kol kas nežinia. 
.Spėjama, ar tik ne vaikai be- 
šaudydami montekristu pau
kščius! Kriminale policija 
tyrinėja.

KIŠENVAGIUS SUĖMĖ
Lapkričio mėn. 9 d. Seiri

juose dienos metu Adolfui_ • • ‘ JU.VOV U.1V11VO lllviu. ^1U<7 i Į l i t
U. 1. bankas įsteigtas; 19^1Vaišnederiui a bernaus ki-

m. rugpiūčio m. 5 d. iš 20 
žmonių. Pasidarbavo banką 
plėsdami kun. V. ŠvelnyC 
tarybos pirmininkas jr val
dyba. K. Bamiškis, VI. 
Bagdanavičius ir J. Išganan
tis. Banką veda VI. Bagda
navičius. Rugsėjo 1 d. balan
sas siekė apie 170 tūkstančių 
litų.

Kairiui banke yra 299 žm.— 
daugumoje ūkininkai. Atsa- 
komingoji suma banko rei
kalais yra 550,300 lt. Visų 
nariu turtas 7,093,460 lt.

.NEMALONI PIRTIS
G UB AVELĖ. Šio rudens 

potviniai nunešė T rūdų upe
lio tiltą, ant. kelio einančio 
į Beržiniškių kaimą. Ir nie
kas jo netaisė. Lapkričio 
mėn. 5 d. Salako muitinės 
kontrolės vedėjas jodamas į 
Beržiniškius Įlėkė į upelį, vi
sas išsimaudė, gerai, kad ne
ištiko didesnės nelaimės.

Žmonės sako, kad dabar 
jau tiltas bus pataisytas.

Pins

ft taį MĮAiadi 
^eįtu. h$įi Įpppąpjko.

MAGARYČIOS
Rietave lapkričio 18 d. bu

vo turgus.
Įsižiūrėjo du žmogeliai į 

savo atvestus į turgų arklius 
ir Sutarė mainyti. Mainyt, 
tai mainyt. Duokš ranką! 
tr eina “magaryčių.” Mai-

“beiaistanf,” kaimynai
ėmė juodu erzinti.

— Kam tu, sako, mainei^, 
kad tavo arklys geresnis.

—- Neklausyk, neklausyk, 
tų kūmai jį Įkirtai.

Mainininkai jau turėdami/ 
sunkias galveles ir papyko. 
Metė magaryčias ir eina jo
ti. Vienas sęda ant arklio, 
kitas jį nutraukia už skver
nų, antras lipa — žiūrėk pir
masis jį tempia. Ir kamavo
si nabagai. O čia jau žiūro
vų aplinkui, kaip siena. 
gi — malonu pasižiūrėti ko- 
infediiiį bė

į*  agalfM'-ldėfįs‘ fOHMii-

g®

šenvagiai pavogė 7 šimtus li
tų. Šiomis dienomis krimi
nalinės policijos valdininkas 
Adomavičius “geradarius” 
surado ir suėmė. Pasirodė 
-jais esą Juozas Celevičius ir

SUGAVO VAGIS
. < Vilką visky s_pąlių mėn. iš 
20 į 21 _d._ naktį nežinomi 
piktadariai Stoties g-vėje iš
plėšė^ ^T. - Mislerio krautuvę, 
kuri- Kųvp patalpinta mūro 
name. Matyti, gerokai pa
sidarbavo, išgriaudami mūro 
sienoje didelę skylę. Tuojau 
Į darbą vagis suieškoti išsi
rengė kriminalinė policija.

KLAIPĖDOS tlKTO SEI 
MĖLIO ATIDARYMAS

Lapkričio 23%10 vali ry
to Klaipėdos krašto guber
natorius p. Žilius atidarė sei
melį. Atidarydamas guber
natorius pasakė kalbą, kurią 
šiame “Darbininko” num. 
paduodame ištisai.

Po gubernatoriaus kalbos
Nors ilgai vagių ieškojo, bet |vyriausias sulig amžium sei - 
neveltui: lapkričio mėn. 20 d. iželio atstovų p. Richtmele- 
sugavo ir patupdė kalė ji- pradėjo posėdžio darbus,
man. Sugautieji yra Vilka- siūlydamas išrinkti seimelio 
viskio miesto gyventojai jpvezidiumą. Į prezidiumą 
Konstantinas Šabunka ir jo- rirmkti attsovai Krausas 
“abliubenyčia” Ona Gegelie- 
nė. Surastos ir prekės žemė
je užkastos toli už Vilkaviš
kio. Dabar jos jair grąžin
tos savininkui.

išrinkti
•ųirmininku, von Dressleris 
‘pirmuoju vice-pirmininku i: 
Kislat antruoju vice-pirmi- 
4i inkų.

Išrinktas pirmininku ats
tovas Krausas savo kalboj 

% ( pažymėle, kad seimelis dir-
NORĖJO NUSISKANDINTI ba lojaliai su, Lietuvos vy- 
Mariampo’lėj, lapkr. mėn. riansyVe,

20 d. norėjo nusiskandinti kra.št-o gyventojai yra Lietu- 
Šešupėje jauna mergina jvos piliečiai. ' 
Konstancija Stankevičaitū. j Seimelis priėmė rezoliuci- 
Ji, mirus motinai, pasiliko įją. kųrri reiškia.nepasitike- 
našlaitė. Tėvas vedė pamo-i j imą jau atsistatvdinusiai 
tę. ji su pamote nesutiko-direktorijai ir prašo y 
gyventi—išėjo - tarnauti.Tar- ’ 
navo pas geležinkelio stoties 
viršininką ,p. Miliūną. Da-

Visos Amerikos lietuviai težino, kad. ^arbitfįhkaš’t inįo 
gruodžio pradžios riha padidini^s nnb kfctūrių iki 8 pWSįįiu5® 
Eis du kartu savaitėje, abu sykiu po 8 pusi. •; ‘ S||

Toliau visi težino, kad per gruodžio mėnesį “Darbiniu--yS 
ko” prenumerata papiginama yiĖttti DOLERIU. Visi hauč/'č 
ji skaitytojai ir visi seni skaitytojai gali pasinaudoti Šita npo-ŪJ 
laida, jei per tų mėnesį užsimokės už visus metus. Tai “Dar- Įš 
bininkd” kalėdine dovana. > '' y

“Darbininko” regulerė metinė kaina Amerikoj $4.5b, tižų 
sienin $5.50.

Per gruodžio mėnesį, 1925, užsisakantieji ar atnaujinan
tieji prenumeratą gauna VIENU DOLERIU pigiau. Tai'yra, - 
metams Amerikoj tik už $3.50, o užsieny $4.50.

Visi naudokitės šiuo pasiūlymu.

Pasakykite apie šią dovaną savo pažįstamiems ir paragin
kite šia nuolaida pasinaudoti. •

DARBININKAS
366 W. Broadway, Stt. BoMėn, Miii

nes Klaipėdos

guber- 
žmogų

Bronius Bloiiušūs. Pinigėli ,bar jau kelintas mėnuo kan- 
surasta. “Geradariai” ei- kiną jos
pėn patupdyti; ’ Tai vakar rytą smarkiai, pra-

veidą, -vėžio "liga

natorių paskirti kitą 
direktorijai šildami.

Buvęs Klaipėdos 
gubernatorius p. Budrys su
sirinkusi seimeli pasveikino 
telegrama.

krašto

hPhafe po Atnerikoy Vetiiva**

Nupiginta ten ir atgal kelione i

LIETUVĄ 
tik $203.00 ir brangiau ; 
per Bremen ar Cherbourg

pIRM jūsų sekančios kelionės j-1 
Lietuvą nusprendimo, būtinai iš- !

tirkite kokius puikius laivus United • 
States Lines, laivynas valdomas S. 
V. Valdžios, siūlo jūsų patogumui. ■ .

Milžinas, t kopuikiausias “Levia. 
than”, ir visi kiti laivai turi-erdvius , 
trečios klcsos kambarius, duoda pui
kų maistį malonijose valgyklose, ir 
turi užtektinai vietas pasivaikščioji
mui. Prie to.^kainos . žemos ir įgali
ma parnešti greitas susisiekimas sū 
kelionės- galu. Apsimokės, joms gauti 
pilnu informacijų šiandie nuo jūsų' . 
laivakorčių agento arba rašykite .

: ■:< ■

Lietuvos užsienio ir vi 
daus padėtis 

(Tęsinys)

iiii. Išliktieji po karo plentai jau sutaisyti. 
Gelžkeliai taip pat. Nutiestas naujas gelžkelis.
per Suvalkiją nuo Alytaus iki Kazlų Rūdos. Tie- 7 
siamas naujas gelžkelis nuo Amalių per Telšius
Į Kretingą. Šiuo tikslu reikalinga ir gi pasIoL . 
la, kurią tikimės gauti iš Anglijos. Jau dery
bos galutinai baigtos, tik formalumai reikia at
likti. Galima gauti 1,000,000 svarui sterlingų ar
ba 4 milijonus dolerių. Visas tos paskolos ke- . 
blumas. kad ją gainiamc medžiaga, o ne gyvaiš p- 
pinigais. Gavę iš zVnglijos gelžkeliams statomoš 
medžiagos mes patys turime rasti pinigų tą rtie- -' 
džiagą sudoroti ir gelžkelius'pravesti. Būtų rei
kėję peri keletą metui iš krašto išspausti apie 120,- 
000,000 litų. Mums atrodė nepakeliama tokia 
našta mūsų piliečiams krauti ir be to dar mums 
rodosi visai nereikalinga nuo Amalių per Telšius 
vesti labai brangus gelžkelis, arba tiesti vadina
moji magistralė linija. Dabar mes vedame nuo 
Amalių ne magistralę, bet lokalę lihiją, khi’i kai
nuos apie 40,000,000 litų. Dėlto mes $ėime ii*  
atmetėme toki brangų gelžkelį ir nėiiorėjornb už
traukti paskolos, pirmiau neįtikinę anglus, kad' 
tiek daug medžiagos mums neteikia, hes pakąri- 
ka .ir toks gelžkelis. kurį dabdi’ vecldihe.- 
mūsų kairieji sakė, anglus nesutiksiūiit, bet ari^j 
lai, dlaykus patyrinėję,^ sutiko it dabar męs 
lime iš jų imti arba visą į)dškblą ftiha įjos

Be gelžkelių dar mes turime heri&lh 
Įdėti Į Klaipėdos uostą. Taikią tibšias giįįih, 
-syti ir plėsti. Dabar giliHūšia uosto įibija 
9metrus. Gail įeiti laivai 

veik/,viri prekybiniai laitai ^11 ^fatnįiedr..• ■ į; 
plaukti.. Žvejones, statpirią 
žiotyse postas, kad tuomi. Į 
ir apsaugojus žvejus niib riei

Kad turėjus tikrą ir pilną (vaizdą ŠįĮiįČ 
tu vos padėtį, reikalinga darpaliėsH 
firirinšus. • Užtektų įrięąįjdL kad 
vi gerai, nes mūsų littias įjei’ trfejtlš 
laiko'toj pačioj aiištuthoje;'. kadi šakyaiįpįdjBH 
■kų zlotas krinta ti franeūzų traukais hiKdąį 
TUrtja. MiRų 10 Uitų butu if yra lygtis? 
Amerikos 4bleriui. > Papraslai sakdma 

tarkos 
/arija lįriatha^ stipriam jEaip kilus

Lji paskola teks sunaudoti Lietuvai atstatyti ir 
įkultūrinti. Nemaža yra naujakurių ar mažažc- 
) rriių. ar po karo ne visai dar atstatytų ūkių. Rei- 
jkią čia Įdėti gana didelis kapitalas, kad pastaty- 
iti tinkamas ūkiui trobas. Įsigyti reikalingas in
ventorius ir t. t.

Einant žemės reformos daviniais ir Miškų
; Departamento apskaitliavimais. Žemės Refor- 
,mą vykdant reikalinga statybinio miško:

18.000 ūkių bežemiams po 70 k. 1.960.000. 
18.000 ūkių mažažem. po 70 k. 1.9601)00. 
100.000 ūkių kaimus skirstant i viensė
džius po 20 k. 2,000.000.

l Viso 136,000 ūkių 5,920.000 kiet. moterių.
i Kad patenkinti šiuorikius miško medžiaga 
Ireikalinga miškas kirsti vienuolika metų pirmyn 
į ir sudalyti apie 44.000 ha. statvbinio miško.
i Prie to dar reikia pridėti aprūpinimą miško 
■medžiaga:

1) 6.000 karo padegėlių po 90 k. 540.000 k.
2) 1.000 kasmet pripuolamai degamų po 90 

kietmeterių (perlO metų) 900,000 k.
3) 190.000 ūkių remontui po 2 kietm. 280.00.
Viso 147,00 ūkių 1,720,000 k.
Matot gerinamieji, jog visą Lietuvą atstaty

dinti ūmu laiku negalima. Reikia daug miško 
ir dūUg pinigų-. Dėlto reikia suprasti, kad pi-; 
liečiu nusiskundimai negaunant miško buvo tei
singi, bet reikalaujančius patenkinti buvo irgi 
sunku.

Apskaičius miško medžiagą pinigais susida
rytų žymios sumos, kurių pati valstybė be pa
skolos vargu bau galėtų aprūpinti. Mums su 
miško medžiaga įšeįtų gana riesta, nes visa miš-, 
kb iries turime 887,290 ha. Miškas tik galima 
kirsti planingais, nes kitaip j į greit visai nustosi
me. Norint iš kaito visus reikalingus miško me
džiagą aprūpinti, reikėtų apie 140,000 ha. miško

8)

Kiekvienos valstybes ekonomine padėtis j 
daug priklauso nuo importo ir eksporto. Ten 
kur importas viršija eksportą ir tai viršija ne 
pripuolamai, bet chroniniai, ten šalies gerovė y- 
ra labai abejotina. Lietuvoje eksportas ir im- ’
portas paėmus jį santraukoj nuo 1924 metų sau- 1 
šio 1 d. iki 1925 sausio mėnesio štai kaip atrodo: į 
Eksportuojama už 266,583,600 litų. Eksportas 
šiaip grupuojamas: zVnerikai tenka 3.04%, Ang- i 
lijai 27.93%, Vokietijai 43,01%, Latvijai 9.93%, j 
Čekoslovakijai 3,90%. Kitosna šalyse mūsų eks- j 
portas siekia labai nežymaus nuošimčio. Mūsiį Į 
importas tuo pačiu metu atrodo taip: Importuo- j 
jama už 206,533,800 litų. Importuoja šios val
stybės: Amerika 4,78% Vokietija 62,57%, Ang
lija 8,11%. Čekoslovakija 4,31%. Kiti kraštai 
duoda nežymų importą. Kaip matome mūsų 
eksportas viršija importą, kas labai svatbu. — 
Lietuvai daugiausia ekonominių reikalų tenka 
turėti sn Vokietija ir su Anglija. Galima saky
ti mūsų importas ir eksportas labai prik so 
nuo Vokietijos. Dą mes jaučiame ir k 
kieti ja labai stipriai duoda mums s 
mūsų valstybės balansas nuo jų daug priklauso. 
Užtenka paminėti šių metų neįrileiditną mūsų 
gyvulių ir mėsos Į Vokietiją-, kuri neįrileidiriią 
vokiečiai darė daugiau politiniais motyvais ne
gu ekonomniais. Mes gerai iš to pasimokinome 
ir dabar jėškome kitų be Vokietijos mūšų impor
tui ti-eksportui rinkų, juoba, kad Vokietijos iš
dirbiniai ne visuomet atatinka mokamas tiž juos 
kainas.- Mes, manome, kad galėtų paarėti mfi- 
■sų ekonominiar santikai su Amerika. -Tuo tiks-, 
iti jau pradėta derybos su Amerikos vyriausybe ■ ir kirsti jį vięnuolika metų pirmyn, kas miško 
dėl sudarymo ekonominės sutarties. -Turint dau- ’ 1
giaii ekonominių ryšių su Amerika galėtume dau
giau pasinaudoti , kai kurių amerikiečių lietuvių 
patyrimu ir jų turimais kapitalais. Manąu, kad

tofM^Ėi Mkhlihga^tiii'ėti 
fahš, ir bendrai ihihnt, reiketiĮ arčiau? stfpažim 
«tį, £merįką

/ o-
Btsi, kad

kultūrai būtų labai žalinga. Dėlto gavę iš kibu’, 
paskolos mes reikalausime trobesius statyti iš ne
degamos medžiagos, kad tuo būdu sutaupyti.mu
št} mišką ir apsaugoti ūkas nuo ugnies. 'Tokią 
didėlę pužkngą tėsteilg^ihe baftttiyti iikįąi įiąy 
skdlosdėka. j -.J

Lpeto day ^gpint IjdlD ¥ kultūroje y
ž ■ ga>.toėWdaug . r^iSpntų k , -ežiuke-

į



ir Be jokioĮeistiVŽemės Reforjnbš Įsta- 
tymąvB Jį isįeidus-Žeęiės Ū- specialištiižmdriHįCpersona-
kio Ministerija jau pradėjoLžo), 'neipinigij.' iTaigi išsyk Mlaūnąs zėmŲ ^bėžemis' 'Str 

mažažemis turi atsilyginti už 
ją per 36' metus mokėdamas 
tam tikrą mokesnį. Mokes-

- s
Po garsaus ir trakšmingo 

’ymo? pasaulį a^retfojį 
3-15 amžiuose" lietuvių tau- 

pradeda palengva slinkti

j n:j M-:

J Hetįuvių daugelis žemės visai 
ĮtIaHiii*
Laučių naudai. Be šito aks
tino žemės, reformą daryti 
Bar vertė bendrai ekonomi
nes visa krašto padėties per
spektyva. Daugumas Lietu
vos dvarininkų visai nesirū
pino ūkio reikalais, o tik lė
bavo, visaip eikvojo sayo

f*

m
s

A

%z

,r ~ z tikrąjį reformos / darbą —
neturėtų ir (iirbtų tų svetini-! dvarų skaldymą sklypais ir 

ijų dalymą reikalaujantiems. 
Bendrai žemės reforma pa
lietė 747,201 ha. žemės, į šį 
skaičių įskaitant ir nedirba
mą žemę, kaip miškus ir p. 
Vyriausybė kas met skirstė 
po tiek, po kiek leido techni
nės aplinkybės1. Q j os buvo 

. ir tebėra dar sunkios. Tais- 
turtus užsieniuose dažniau- tybž nesenai h. lt

teųiįąrbo
įąaujo Lįmeą

Irta p. Krupavičiaus energi
jos, kuris laikosi nuomęnės, 
kad reikią kaip galima grei
čiau baigti šią skaudžią ir 

‘pavojingą, operaciją, kad

J^jmyn.. Jos galybe geso pą-< 
^įiėn^vą,: bet ūžgėšb visiškai.

Tuo laiku ir^qqip|ė visuoiney 
žnės struktūra (susitvarky-- 
•inas) buvo nepakenčiama, 

iki 19 ( arhžiaus antrai 
ypusei; Lietuvoje; tebeviešpa

tavo baudžiava; . Tik 1861-4
. metais panaikinus baudžiavą Į šia net užstatydarni arba vi- 
’Įįaudi^, t. y, tikrieji lietuviui, įsai parduodami savo žemes 

y pradėjo palengva atsigauti. įvairiems l _______________
ir po‘šito liaudį dar sve- iTaip nukenčia žmones tų ( 

UmtąuČiai, koikais buvo be- dvarininkų žemes dirbą, nes ■ 
veik visi didžiųjų žemės plo- didžioji jų darbo dalis ati- Į 
tų savininkai, išnaudojo. Jau 
ir taip didelį svetimtau- 

y. čių žemės savininkų skaičių, 
.privisusį valstybės, puolimo 
laikotarpy, rusų valdžia dar 
didino kviesdama iš Rusijos 
gilumos įvairius rusus ir ko- 

. tonizuodama juos Lietuvoj.
Rusams buvo duodama įvai
rių palengvinimų, privilegi
jų ir pašalpų, kad tuo būdu 
jų daugiau patraukti ir sek- 

4 hnižigiau-rusint i kraštą. Bet 
; tas jiems nepasisekė.

Lietuvai 1918 metais atga
vus nepriklausomybę ir ta
pus savo^ gyvenimo, savo 

■ arrašto ir savo laisVės-šeimi-; 
pinkais patiems lietuviams,; 
žemės reformos klausimas iš- 
|įlo visoj pilnumoj. Nes ne
galima gi leisti, kad Lietu- 
■febj, ūkio šaly, kur visos ša- 
K gerovė priklauso nuo ūkio 

dėties, tokią didelę žemės
$ląlį turėti] svetimtaučiai, dvarus jau prieš karą seno-: j ♦ 
dažniausia mūsų nepriklau- Lai išdalytus rusams kolo- »| 
somybei nepalankūs arba net nistams. • -Susirinkus Stei- ’} ‘ 
visai priešingas elementas, engiamajam Seimui vienas g'

imi savo žemes m 
svetimtaučiams, t? 
įčia žmones tu I

tenka niekuo nesirūpinau-! {• 
tiems savininkams ir kraštas Į I» 
kad žemės dauguma tinka- i j • 
mai neišdirbama ir daugelis j i 
pinigų išvežama užsienin, j 11 
Ir numatant, kad smulkus ū- i j ♦ 
kis Lietuvoj galės tinkamai:' { 
tarpti ir pačiai valstybei at-! j» 
nešti daugiau pelno pradėta j { 
vvkdvti žemės reforma — ! ♦- * ij
dvarus skaldyti mažais skly- } ♦ 
pais ir dalyti juos bežemiams ' | 
ir mažažemiams, pirmoj ei-Į11 
lėj tokiems kabiams. j j|

Pačioj valstybės .kūrimosi ' { 
pradžioj žemės reforma jau i ’ 
buvo numatoma ir prie jos } » 
einama. Jau 1919 m. “Vy- į { 
riąusybės Žinių” 1 Xo. pa- įj 
brėžta,1 :k<d žemės reforma !} 
stovi ’ pirmoj Vyriausybės I ♦ 
darbij eilėj. Pirmiausia vy- j ♦ 
riaūsybe nusavino majorati- J | 
nius dvarus Su visais durtais |» 
ir Valstiečių Žemės Banko |' 
rl T” o 10 nmi wri ne bnnn » ! 1

&

-

čių markė. Pinigo pastovumas yra vienas iš svar
biausių valstybinio gyvenimo ramsčių.

Pinigas yra dvejopas—auksas ir popieriniai 
pinigai auksu padengti. Reiškia—galima spaus
dinti popierinių pinigai ir jie žmonėse bus laiko
mi geru pinigu, jei popierinių pinigų išleistoji 
apyvarton suma bus padengta bent trečdaliu 
aukso. Taip yra Amerikoj taip yra ir Lietuvoj. 
Štai mūsų pinigų statistinės žinios iki 
sausio mėn.
Aukso

I

darbas ėjo ? ne faįp ; greit. 
Tarp 1919 ir 1920 met. iš
skirstyta viso 725 ha., 1921 —«—<=>-<:• ------ ------------
met. — 15,311 hiu, 1932 m. j kraštas galėtų pradėti ramų. 
—14,314 ha., 1923 m. — 86,-;žemės ūkio srity kūrybos 
984 ha. ii-1924 m. —140,438 , darbą. Kiek išskirstyta šie- 
ha. Taigi matom pirmais 2 me^ pasakyti, negaliu, nors 
metais dar visai1 mažai, to- zln°ma, 
liau po daugiau išdūlant, o laukuose jau baigti, . bet su 
jau 1923 ir 24 m. skaičiai iŠ-

:4KIŲ SKAUBĖ^S^^.

.» Ką reikią daryti 
čioms akims ?' Tąi'prildąflŽ| 

nis nustatyta šioks: už 1 ha., nuo skaudėjimo, priežastį 
I rūšies;ir pirmo patogumo 'Jei į akį yra įkritusi,'
^patogumas skaitoma ;atstu-'džiui, maža dulkelė 
mu nuo miesto, - kelių, upių) ma suteikti keleriopą,

,, matininkų darbai1 m°lcaraa litus, o prasčiau- bą. Gaila, kad nė visi i 
ir paskutinio pa-j pranta, .kaip yra pavoiįirf| 

lig šiems metams padaryto ’togumo — % lito. Gi La- nieko apie tai nesuprantam 
dalintų ha nepaprastai'dide- ‘Plano turėjo išskirštyti 122.- nams kovojusiems uz Lietu- krapštyti akį. Šiuolaiku^ 
Ii Toks aiškus 5padarvto ^00 ha. Turbūt, tiek ir pa- vos laisvę žeme duodama be veik kiekviena dirbtuvė -u 

darė. Šiais metais dalbas jokio atlyginimo. Kadangi laiko tam tikrą žmogų, km 
_,,. ____ šiek tiek susiaurinta negu daugumai naujakurių prade- turi nepaprastus gabuin-

ti gyventi yra labai sunku,, išiminėti iš akių visokios r 
tai sulig įstatymo naujaku- Sies dulkes. Dabartiniu la 
riai per 3 metus paliuosuoja- ku yra daug tokių neišmam 
mi nuo bet kokių pareigų su
rištų su žeme atlikimo ir mo
kesnių. Bet ministeris p. 
Krupavičius pamatė, kad 3 
metų dar maža ir išrūpino 
per seimą tų 3 metų pakeiti
mą 5. Be to gersniam įsi
kūrimui naujakuriams duo
dama įvairių paskolų, pašal
pų. Iš syk buvo duodama'

DARBININKE!
Jau ir Kalėdos artėja. Ar pagalvojai apie 

savo gentis Lietuvoje ? Kiekvienas Amerikos lie
tuvis siunčia kokią nors dovanėlę giminėms—ne- 
atsilik ir Tu.

Lietuvos žmones mėgsta spauzdintą žodį, 
jie mėgsta gerą knygą, bet ne visuomet išgali jį 
Įsigyti.

Gerų ir naudingi! knygų gali gauti ‘‘Darbi
ninke.”

“Darbininkas”, suruošė gražių Kalėdinių 
knygų siuntinių, kuriui galima pasipirkti. Siųsk 
doleri, o gausi trijų dolerių vertės knygių

3 dolerių vertės knygų už 1 dol.
Jeigu nori knygų siuntinėli pasiųsti Lietu

von, tai užpildyk šitą lapelį ir iškirpęs su $1.00 
prisiųsk.

KALĖDIUIŲ KNYGŲ SIUNTINYS 
UŽ $1.00

Vardas

Pavarde

Kaimas

Valsčius..............
Paštas ar apskritis

“DAEBININKAS ”
366 West Broadvay South Boston, Mass.

’l j pernai dėl to, kad daug dar- 
11 bo, laiko, pinigų ir žmonių 
|» reikia sunaudoti galutinam 
j I ir tiksliam sutvarkymui jau 
|! išskirstytų žemės plotų. Se-
I j kančiais metais manoma kai
II kuriuose apskrityse skirsty- 
|} mo darbą visiškai užbaigti.
I j Kada reforma bus galutinai { 
• | užbaigta pasakyti sunku, nes j 
| ’ tai priklauso nuo daugelio 
I» aplinkybių: kas veda Žemės 
♦} Ūkio Ministeriją, kokia kra-

jlių, kurie bando įkritusią 
.akį dulkę iškrapštyti spilko 
į mis arba nosinės galais, bei 
tie visi bandymai yra pave 
j ingi ir tankiausiai nėra a" 
sakančiai tinkami ir švaru 
Atsitikus kokiam nors n. 
stiklinę švaraus vanden 
ir pasilenkęs taip, ka 

(Visa akis būtų apsemta 
štp ekonominė bei finansine tik natūra — grūdais ir miš- mirkičok keletą minučių. Š' 

iku, o vėliau pradėta duoti ir būdas paprastai suteikia f 
I pinigais. Iki 1923 met. sau-į geidaujamų vaisių. Jei i 
, 'sio 1 d., kada pinigų niekam j būdas nepagelbsti, tai ap 
.neduota, notūra buvo išduo- šęs skaudančiąją . akį rau 
j ta 29,8883 centnerių grūdų .šluosčių skubiai kreipi, 
ir 67,619 kelmų miško. Nuoprie gydytojo. p

‘1923 m. šalę natūros išduo-, 
dama ir pinigai. 1923 m. vi -; 
so išduota tam tikslui 154,- 
806 btai, 1924 nu — 1,745.- 
234 lit., o 1925 metų biudže
te buvo paskirta 4,436,000 
lit. Be tiesioginės pašalpos 
ir paskolos naujakuriams 
įpalengvintom sąlygom per- į 
leidžiami valstybės nusavin- 
ti trobesiai, pasėliai ir kitoks į 
turtas.

Kadangi dabar Lietuvoje eupyaus 
jau jaučiama statomosios 
miško medžiagos trūkumas, 
o einant, kaimų dalymui į 
vienkiemius ir naujakurių 
statvmuisi medžiagos reika
linga labai daug, tai vvriau- 
'sybė rūpinasi padėti statyti 
namus iš nedegančios me
džiagos. Tą galvoj turėda-i 
ma Žemės Ūkio Ministerijai 
Šiauliuose įsteigė statybos 
kursus.

Čia dar reika pamiėti že
mės sklypus priskirtus prie 
įvairių miesteli)] ir miešti] 
jų plėtimosi tikslu. Tam iš
viso yra priskirta įvairiose 
Lietuvos vietose 39,825 ha. 
Taip duodama plėstis mies
teliam ir miestam, nes tie: 
sklypeliai sudalyti iš minė
tos žemės duodama labai pri
einamomis sąlvgomis. Be to 
duodama žemės klypai mo
kykloms, organizacijoms ir 
šiaip valdžios įstaigoms ku
riom žemės yra reikalinga. 
Dvarų centrus vyriausybė 
arba paveda kokiai nors Į- 
staigai, kaip pav. ūkio ar 
šiaip mokyklai, prieglaudai 
arba parduoda organizaci
joms. kad sunaudotų viešie
siems tikslams arba šiaip 
privatiems asmenims.

Taip einama prie krašto ir 
pavienių asmenų būvio page
rinimo. Bet Lietuvoje, ži- 
noma, žemes yra per mažai, Į * 
kad būti! galima visus jos no
rinčius patenkinti. .Taip pa
tenkinti numatoma 60-65% 
visų norinčių gauti. Kam 
neisteks ne ką padarysi.

A. Šapoka

t} padėtis ir 1.1, ir 1.1. ' Į
♦ • Į ,
|} Einant “Žemės Reformos 7
♦ I Įstatymu” didelių žemės!
«♦ ploti] savininkams palieka- Į 
{i ma dar nuosavybėj po 80 ha 1 ■ 
I! žemės pasirinkti toje jo bu--i 
j j imsiu žemės ploti] vietoje.' 
’! Be šitos 80 ha. normos kai;
I i kuriems paliekama dar bent
♦ | po kita tiek, daugiau ar ma-
|! žiau. dėl kultūrinių pavyž- :

t dingu ūkiu vedimo. TiemsJit» gi, kurie yra nusikaltę Lie- 
| j tuvai tarnaudami priešingai 
' I Lietuvos nepriklausomybei -
♦ ‘ valstybėje valdininkais ar
II buvę nariais armijose kurios 
»♦ veikė prieš Lietuvos nepri-

klausomvbę. žeme visa ima

TINKAMO MAISTO 
SVARBUMAS

Tinkamo maisto svarb 
mas yra vienas iš svarbia 
šių klausimų, nes jis lieČ 
mūsų kasdieninį gyveniir 
Iš viso skaičaus mūsų vari 
įjamojo maisto, pienas y 
pripažintas kaipo geriąusi 
Jis suteikia kūnui šilur 
nes jame randasi riebumų

__ Viena kvorta pi 
no turi lygią maisto veri

1 kaip sekantieji produktai 
į4 svarai barščių, ]4 sv-
į to, 34 sv. neriebios jautienom
2 sv. bulvių, 7 sv. salotų, 
sv. konūstu. 8 kiaušiniai. E 
taip išsireišikant šis mais 
sulyginimas turi sekanč 
vertę: vienas stiklas piei

j turi lygią vertę maistiiigiim 
žvilgsniu, kaip du kiaušini; 
ir dvi riekės duonos. Piem 
suteika tvirtumo kūno rai 
menims ir kaulams. Pier 
vra kalkių, kurie reikaliu 

įaugantiems kaulams ir dai 
įtims. Vienas stiklas pier 
j turi tiek kalkių kiek 6 kiap 
įšiniai ir 12 riekių duon 
Jis taipgi turi mineral 
druskos, kuri sustiprina ka 
lūs. Iš viso to galime mat1 
ti pieno naudojimo svarb1 
mą. nes jis priduoda kū>i 
energijos ir suteikia kūfi- 
galę augti. y

i

įbudu sumažinus ir metinius nuošimčius. pinigTtsųdikimais-bankas nori išmoka, nori neišmoka, y- 
į skolinant.
I Reikia pasakyti, kad su nuošimčiais Lietu-' 
į voje buvo gumas vargas. Pinigą skolinti negau-. 
'si. o jeigu gausi tai už 36/7. Toki aukšti nuo-' 
:šimčiai iškilo dalinai dėlto, kad pinigo apyvai 
toje buvo labai mažai, o dalinai ir dėlto, joa ne-1 

^normalus pokarinis gyvenimas davė progos pir-į 
kliams ar šiaip biznieriams uždirbti 50—100%. 

i Žinia—jisai mokės 36%. nes jam dar lieka už- 
3o<ų71IM)’darbio tuos skolintus pinigus paleidus apyvar-Į " 
, ... ton. prekvbokar kitokiam bizno Dabar nuošim-■ f’
04. < DS..4' HI , _ 1 . T

.čiai nukrito iki 12. Mes norėtume privesti juos i 
Nuošimčius numušė nesenai Įkurtas Že-' 

Įmes Bankas, kuris duoda ilgamete paskolą 6%. 
i Emisijos Bankas duoda paskolą 8%. Dabar ne 
į tik prekybininkai, bet ir ūkininkai jau ųauna 
pasiskolinti. Būtu gera, kad amerikiečiai užuot 
laikę savo pinigus Amerikos bankuose, dėtų juos I 
i Lietuvos aBnką. kuris už sudėtus pinigus duo- 
da 6!Ą. Žinia—privačiuose bankuose, kaip Ūkio j 
Banke.Tarptautiniam Banke nuošimčių daugiau 
yalima gauti. Bet geriau nesivaikyti didelių 
nuošimčių ir dėti pinigus ne į privačius, bet i 
Emisijos arba Lietuvos Banką.nes visu Lietuvos 
bankų jisai ima tikriausias.

Girdėjau nusiskundimų, būk Lietuvos ban
kas moka tik pinigus primti. bet kada reikia pi
nigai gauti atgal, nieku būdu ją išgauti negali
ma. Jeigu taip ištikro būtų buvę, tai senai mū
sų bankai būtų bankrutavę ir mūsų lito vertė bū- ’ 
tų kritusi. Visur juk taip yra—bankas bankru-1 
tuoja, jeigu nestengia išdėlių išmokėti, 
ka vienam kitam klientui savo Įdėtų pinigii lai
ku negauti, kaip kyla panika, visi skuba kas 
pirmiau bėgti bankan ir savo Įdėtus pinigus at
siimti. Tada jau bankui kapinės. J eigų dar nei 
vienas lietuvių bankas į kapus nenuėjo, reiškia 
—bankinės operacijos ten eina gerai ir kalbos, 
būk įdėtų pinigų Lietuvos bankai negrąžiną ar
ba grąžinimą trukdą, yra grynas prasimany
mas. Tačiau gali būti atsitikimų, kada bankai

1925 m

1924-31-T 
.G.S27.1fX>

21.14OŠ X>

Prie šitų skaitlinių dar reikia turėti omeny j 
svetimą stiprią valiutą, kuri laikoma mūsųEiųi-: 
sijos Banke. Tik pačių Amerikos dolerių iki ‘ 
1925 m. sausio mėn. buvo vidutiniškai imant 6.-? 
000,000 liti] kasmet. Šioji lentelė parodo, kad į 
mūsų popieriniai pinigai visai pakankamai yra 
paremti auksu, ir kad vadinamas pinigų badas 
eina metai į metus jau mažyn, nes kasmet išlei
džiama daugiau pinigų. Pastaruoju laiku yra 
įvesta metaliniai pinigai po 1, 5, 10, 20 ir 50 cen
tų. Viso apyvartoje buvo šių metų birželio 1 die
ną 1,315,683 litai 40 centų. L’žtat išimta iš apy
vartos maži popieriniai pinigai, kurie per dažną 
vartojimą atrodė labai negražiai. Sekamų metų 
kovo mėnesį turėsime auksinių ir sidabrinių! pi
nigų, kurie mušami Anglų valstybinėse pinigų 
dirbtuvėse.

Manau, amerikiečiams bus įdomu žinoti, 
kiek dolerių jie prisiunčia Lietuvon. Aš turiu 
omenėje ne amerikiečių aukas, už kurias aš skai
tau sau garbe tarti asmeniniai patiems amerikie
čiams širdingą ačiū. Aš turiu skaitlines, kiek a- 
merikiečiai prisiuntė pinigu paštu nuo 1923 m. 
spalio 15 d. iki 1925 m. sausio 1 d. 1923 m. spalio 
15 d. buvo sudaryta pašto sutartis su Amerika, 
'dėlto nuo tos dienos mes turime oficialias skait
lines. Taigi 1923 m. pabaigoj prisiųsta Lietu
von 110,730 dolerių. 1924 m.—823,364 dolerių. 

' Šių metų aš žinių neturiu. Beveik milijoną dole- 
|§g*-  rių parsiuntė! jūs gerbiamieji savo giminėms ar 
gy?:pąžystamiems. Tie doleriai buvo mainomi ir su- 

^O^fdedami mūsų bankuose ir tokiu būdu jie palai- 
^^k^ėir stiprino mūsų valiutą ir davė mums galimu- 

daugiau ir daugiau leisti, pinigo apyvarton.

Sk' 
t 
fe-

ir

į pač jeigu bent 10 dienų ankščiau nebuvo bankas 
i įspėtas? kad pinigai norima paimti,-terminui ne
pasibaigus., Juk pinigai galima įdėti bankan ar
ba einamojoū sąskaiton ir už tai gauti mažesnį 

i nuošimti. Einamojon sąskaiton padėti pinigai 
kiekvienu metu galima gauti atgal, bet termini- 
niai įdėliai paprastai išmokami tik terminui pa
sibaigus. Jeigu kuris amerikietis ir turėjo ku- 

! riii nesmagumų su Lietuvos bankais, tai. manau, 
i buvęs tai grynas nesusipratimas. Nereikia ma- 
’nyti. kaip kai kurie amerikiečiai mano, būk 
> Lietuvos banke įdėjus dolerius, galima srauti tik- 
įtai litus, o litai tur vertės tik Lietuvoj. Netie
sa. Kiekvienu momentu Emisijos Bankas pri
valo keisti ir keičia litus į dolerius. Galima is 
Lietuvos Banko paskolą atsiimti litais, sakysi
me prie vieno bankos lanefelio. o tuo pačiu metu 
nuėjus prie kito langelio salima tie litai keisti ar 
doleriais, ar svarais ar kitokia valiuta.

Neprivalo tai daryti privatūs bankai, bet ir 
jie paprastai taip daro, kad neatbaidyti nuo sa
vęs klientų.

Nėra tat jokio pavojaus laikyti pinigus Lie
tuvos Emisijos Banke. Gal nevienas jūsų pirk
dami paskolos bonus, manėte darą Lietuvai au
ka. nes nesitikėjote, kad už tuos bonus bus mo
kama nuošimčiai ir kad terminui išėjus, bus visa 
suma atlyginta. Matote—Lietuva savo žodį šven
tai laiko—išmoka nuošimčius už bonus, išpirks 
Vai op ir pačius bonus. Tiesa kai kurie jūsų pa
tys atsižadate nuošimčių, laikote pas save bonus 

L'žten- {su kuponais, kad savo vaikams palikti gražią at
mintį kovos už Lietuvos laisvę. Bet yra tat jū
sų gera valia ir kilnus patriotinis bei pedagoginis 
jausmas. Man rodosi, kad dabar jau praėjo lai
kas, kad da amerikiečiai aukojo Lietuvos reika
lams. Tiesa, dar mes turime sunkiai rišamą Vil
niaus klausimą, kuriam aukauti—reiškia vi
siems gyvai šį klausimą risti. Yra dar rinkimų 
į Seimą klausimas, kuriuo paprastai interesuo
jasi skyrium tam tikros pasaulėžiūros žmonės ir

ATSAKYMAI
P-t ei J. B. M., iš Brocl 

ton. Mass.—Neičienvtas Vai 
Eis mokyklon nebus įleidžia
mas. y

P-ei n i C. B. S.. iš Hazd- 
ton. Pa. — Trachoma yh 
labai navoii^e-a ir limnatf 
lio-a. vnatintrai p-reit ia UŽ$i 
VrAČiama liejant akis. To- 

ia lio-a i
VmircHą tnnipiis T

pareikalavus pinigų tuč tuojaus neišmokėjo. Tat tuo tikslu daro auką, kad rinkimus laimėti. Kaip 
gali atsitikti kiekvienam kad ir Amerikos banke, ’seniaus taip ir dabar, tikiuosi amerikiečiai sa
lei gu, sakysime-kas nors įdeda pinigus į banką vo aukomis parems katalikus rinkimuose į seka- 
metams ar pusei meti] ir tam terminui neišėjus, mą Seimą.
.staiga įsigeidžia pinigus atsiimti. Tokiais atsi-

turint

______A
MIRS KAIP BROUS'į

F ALI. RTVER, Masfe^, 
George Bowers, 54 wjj|| 
žiaus, per 12 m. būv^ ižš 
to iždininko asisten£as,; 
Širdies liga. Prieš du 
jo brolis ugnagesiųVi 
kas mirė panašiu 
du .prie gaisro.(Bus dau^įau)*

T®

Per Kalėdas Londone su 
valgoma 1,200 tonų slyvų, pu-



žibaIls

R

*-■

tiręgĮcfed tor fe Sectlon UOS

* - ri ’ ■ . • •

| PtttiumeflUo*  Eataa:
_____  . |4-S*  MHuaa A-J.A-

^♦*4  . .. Į&.5*  Bo&mV apybnkfiee —
•ččtptrieĘ Uisfeąy------ - ------- ----- -—__ 15.5*

S s r • > Ą B B 1 JT I N < A S * ’
Sosth Boston, Mas«

y f ' Tol. South Boston 0620 *

Bolševikai ir kalėjimai
tautos judesiai, iš “Laisvės” ir “Vilnies” beis- 

labai daug kalba ir rašo apie kitų šalių kalėjimus, 
iatihgos dėmės jie pašvenčia Lietuvos kalėjimui. Visais 
kaihpiais rėkia apie komunistų persekiojimą, apie poli
uj kalinių kankinimą,, apie jų trėmimą, nuteisimą ii-1. 
Pastaruoju laiku jie tiek subiaurėjo, (jeigu bent kiek 

UgiMl begalėjo subiaurėti), kad net padoresniam žmo- 
t koktu darosi jų purvinus rašinius beskaitant.
"... Mušdamiesi kad jų teisingumo argumentai nedaro jo- 

įspūdzio į tamsiąją minią, jie ėmė fabrikuoti melagin- 
Žihias ir paįvairinus jas prasimanytais politinių kali- 
“kankinimo” pabūklų atvaizdais, ėmė bauginti lietu- 
Liętuvos tvarka. Tai senai žiiiomas, komunistų mi

etas, metodas kovoti politinį priešą.
jBėi tuom nesibaigia bolševikų provokacija. Jie gvol- 

tykia dėl Lietuvos išdaviko Jubilero nuteisimo, dėl Git- 
» įkalinimo; triukšmą kelia dėl Budapešto, Londono ir 
/Liniestų komunistų teroristinių organizacijų išgriovi- 

zir protestuoja prieš jų natrių teisimą. Jie mielai kelia 
o “balsą,” kuomet kalba eina apie amerikonišką teisim 
ųą. Nesigaili juodų dažų, biauriausių žodžių, bet... tik 
a, kai kalba eina ne apie Sovietiją, o apie kitokio sure- 
id valstybes.
Kada reikalas liečia Rusiją—kitas klausimas. Apie 
ijos kalėjimus jie niekuomet neprasitarė, apie Rusijos

I^Įpėęi i'xbolševikį^^>^^įį^^^|®tį? 
būvio palengviųHnB'’®tpeSg-į^fe.- 

jų y^ięįei^^mųir gerbiamų
koųįskųjt soęimįifc vadas—Eugene ■■ : r ' ’ į | -

* Šį protestą seka kitas protestas; f^Viėtų Rūšijps po- 
lįtiĮįų kalinių kankinimas ir baisi ji|jįi4ftiš privertė su; 
surūpinti ne vien amerikoniškuosius liberalus bei socialis
tus, bet ir daugelį pasižymėjusių, pasauliui žinomų moks
linčių ir rašytojų. Bolševikijos kalėjimų Tvarka privertė 
atsikreipti į bolševikišką valdžią beveik įvišUs tuos žmones, 
kuriais didžiuojasi ir kuriuos gerbia visasĮ pasaulis, o kar
tais net ir patys bolševikai. Tų protestuojančių, prieš bolše
vikų kalėjimų terorą, tarpe randame: G- Gauptmaną, AL 
Meterlinką, Optoną, Sinklerą(amerikonų rašytojas), prof. 
A. Eušteiną, G. Uelsą, Romėną Rollaną,-Amoldlą Benettą, 
Bertaną Rosellį, K. Gamsuną ir daugelį kitų.

Visi tie žymūs mokslinčiai ir rašytojai smerkia bolše
vikų žiaurią kalėjimų tvarką ir reikalauja, kad politinių 
kalinių būvis būtų pagerintas, o dabartinis nežmoniškas 
kalėjimų režimas atmainytas.

Tai štai kaip tikrenybėje atrodo bolševikų klaėjimai. 
Jie daug kalba apie kitų kalėjimus, bet jų kalėjimų bai 
senybės prašoka viduramžių kalėjimų baisenybes .

Ateitis parodys, kaip bolševikai reaguos į tuos svar
bius protestus ir reikalavimus, kuriuos pasauliniai žmo
nės pabėrė.

BESIŽVALGANT
____________ _ ________________________ 7 ______ NEKIŠK NOSIES Į TARP-

ką jie nerašo. Ir kuomet skaitytojas paima į rankas I DURĮ...
isvę,” “Vilnį,” ar kitus nešvarius bolševikiškus špar-' &0- Bostono gazietėlė 
s, tai įgauna tokio įspūdžio, kad būk kalėjimų insti- “S-ra," 50 Nr., kokio tai mū- 

ijbs gyvuoja kapitalistinėse, ar šiaip demokratinėse vai- S11 sąjungos blogos valios na- 
bėse, bet tik ne “demokratiškiausioje” Sovietų Rusi- ri° patarnaujami, įsitupdė 
&• 
v O vienok, tatai visai kitaip atrodo. Kalėjimai gy- 
oja ir Rusijoje. Nors tokioje, labai giliai s ocializmo 
bestoje, šalyje kai Rusija, kalėjimai neprivalėtų turė
tu Vietos, todėl kad komunizmo ‘ ‘ apaštalai, ’ ’ revoliuci- 
itadėdami, skelbė boikotą tos-rūšies “universitetams," 
adindami kalėjimus “ištvirkimo universitetais" ir ža-' 
cami nugriauti tas žmogų žeminančias įstaigas. Vieną 1 
mentą, kada 1917 m. lapkirčio mėn. bolševikų revoliu- 
oš šulai atidarė visų kalėjimų duris ir kartu su politi- 
is kaliniais išleido kitus visuomenės degeneratus: va- 
jS) žmogžudžius ir plėšikus, tai atrodė, kad kalėjimai 
■nū akimoju išnyks, kad jų sienos, neišlaikydamos so- 
lištinės revoliucijos bangos, sugrius, o jų vietoje iš- 
$s koks nors socialistiškas tvarinys. Nežinia kaip būtu ‘ 

tikę, jei revoliucijos priešakyje būtų buvę ne bolševikai. į 
oRiė nors kiti elementai, bet dabar tik tiek žinoma, kad (
mtiūės Rusijos valdonai savo žodžių netesėjo. Tie nau- * 
vusijės carai pirmiausia pasirūpino paremti besvyruo-1 
čias kalėjimų šienas. Visą savo domę jie nukreipė į ka 
imus, kurie sulošę svarbiausią rolę bolševizmo revoliu- 
oj«. Ir reikia pripažinti, kad šioje, srity bolševikai la-
pasižymėjo ir pralenkė buvusiąją rusų carų “ocliran- , 
” Visa jų revoliucija ugdyta tamsiuose ir drėgnuose,1 
jiuose. Naganas ir brauningas, (revolverių sistema) pa- 'laiškas labai

^^|j$6ųka^dargi ptiešpie- 
Jjų Iietyjrtįngiems

’ o į jjąu be-
kąĮtšęU ąpię gąiiėtįną aprū-, 

; piiųmą knygomis- ir drabu-1 
fįąis.

: ' TĘikimės, kad Amerikos 
lietuviai neužmirš to svar
baus reikalo, neatsisakys

niaus Uetuvįųv
suteiįta| aukas, buą Ąin^^ 
kiSčiams; aiųžinai dekin|ą|S||| 
< ‘ Aukaį prašoma
kįąis yįlniun per Laikir^^^ 
.Vihąiąųs Lietuvių Komitę^^ 
drauge su aukojus 
reikalamąs, ar |>a'.iigsipgipi^: 
Tėvų ir Globęjų Komitetin’j 
arba gimnazijos direktoriui.
\Vytauto Didžiojo Gimna

zijos Vilniuje Tėvu ir Globė
jų Komiteto pirmininkas -r- 
D-ras D. Alseika, vice-pir- 
mininkė — D. Palevičienė, 
iždininkas — K. Kriščiukdi-

Ūalyvaus^g^te^^' Sb. 
tonoir kitųini^tų artistmes 
pajėgos. Programo ve<ėjū 
pakviestas “Dzimdzi-Drim- 
dzi” artistas J. Dikinis, ku- padėti mokslu einančiam 
ris pakvietimą priėmė ir jaunimui Vilniuje, neužmirš 
mielai pasižadėjo meno dalį IVihiiaus gimnazijos, kuri šį- tis, sekretorius — Grybaus- 
tinkamai sutvarkyti. Ka
dangi art Dikinis toje srity 
įgudęs, tūri, centras tikis Gi
lėti labai įvairų ir įdomų 
programą. Dedama pastan
gų, kad tas koncertas būtų 
ne vien nobodžių dainų miši
niu, bet kad kartu tektų ir 
pasijuokti.

Technikinis darbas jau va
romas. Netrukus išspaus
dins tikietus, kuriuos cent
ras išsiuntinės Montellos, 
Cambridge, Brightono, Nor- 
\voodo, Worcėsterio ir kitų

mūsų sąjungos centro valdy
bos laišką ir bando jį 
tiškai iššifruoti. Be 
rašo:

savo- 
kitko

laiško 
turinį, mes turime pasakyti, 
kad jis yra labai griešnas. 
nes ten daug šventos teisybės 
užslepiama, kas nariams pri
valėtu būti žinoma. Pavyz
dini laiške sakoma, kad cent
ras būtinai greitu laiku pri
valo gauti iš__kuopų $1,500, 
kad atmokėti Įvardintas sko
las. Gi mums koki tai ‘pik
ta dvasia’ pakuždėjo į ausį, 
(mūsų pabr. Red.) kad pas
taromis dienomis juozapie- 
čių centras būk užtraukęs 
naują morgičių sumoje $2,- 
000."

Atsižvelgiant Į to

J. D.

| AMERIKOS UETUViy

«

g

i

B

met šventė 10-ties meti], su
kaktuves ir yrą sulig įsistei- 
gimo laiko, pirmoji lietuvių

įg

3 f

Konbęrto agitacija turi 
būti varoma spauda ir žo
džiu. Centras nesnaudžia. 
Kuopos sukruskite!

$ 1000,000 -
-   1 T J? .. W i -nrl i

prmkai>-

1
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Vokiet

DRAUGAS nušviečia svarbiausius dienos klai
mus.

nuomonei įvairiuo

“DRALGAS atremia katalikam.- <
tus.

•‘DRAUGAS'' vra tikras Amerikos
drauga

vmeriko e ir l. zslcnnioso
Metam ,$6.ū)
Pusei metų 
Atskiras numeris

DRAUGAS
Chicago, Illinois

“DARBININKO” KALEN
DORIUS

“Darbininko ’ ’ kalendo
rius jau turėjo būti spauzdi- 
namas, bet “Darbininko” 
padidėjimas ir spaustuvės 
mašinų perkėlimas sugaišino, 
laiką, tad kalendorius galės 
būt gatavas apie 20-30 gruo
džio. Kalendorių užsaky
mus siųsti į “Darbininką” 
administraciją.

PRAKALBŲ REIKALE
Kuopos, kufios pageidau

ja gauti centro prakalbinin- 
kų, tesikreipia raštu į sekre
toriatą. Prakalbininko ke
lionės išlaidos turi būti kuo
pų arba apskričių lėšomis 
padengiamos. Gruodžio ir 
sausio mėnesiai patogiausi 
prakalboms.

užmokė jone kad 
sustel&rti 
Smičius

■Užreokėjom ^l^OO^OO bž ffill’s Cas 
eara-Bronnde-Qwnint dėlto, kad tai ge 
riausias išrastas Mas gydyt šalti 
Hill’s sustabdo šaltį i 24 vala&das. Jis 
sulaiko gripą į 3 dienas.

Veikia, pilnai. Netik sustabdo šaltį, 
bet išmeta lauk jo nuodus. Paliuosuoja 
viduriiis — savikrina visą kūnę. Jis su 
tveria spėkg. atgaivint jūsų gyvenimu.

Šaltis dalykas ri m^s. Kasmet iš šal
čio priežasties miršta virš 150,000. Pra
dekite ir jus kartu w šalčiu. Neleiski
te jam įsikibti. Sulaikykite jį su Hill’s. 
Tarekite po raaka. Kao greičiau jūs 
pradėsit, tuo greičiau šalčiui bus galas. 
Visos aptiekos parduoda Hill’s.
Tikrai Gauk <111 K,. Kaina 30c

OSCmTOuININE
Baadm sa paveikslu

Icas, Gimnazijos Direktorius 
— M. Šikšnys.

Gimnazijos antrašas: Po- 
land, Wilno, Filipska-Nr. 12, 
•Gimnazija (Vienas iš išvar- 

l asmenų vardas ir.. pa
varde) .

Originalui atatinka. Di
rektorius M. Šikšnys.

PAGAVO NEMATYTĄ 
PAUKŠTĮ

Lynu, Mass. — Čionai po
licijos nuovadoj atsirado 
keistas kalinys, nematytais 
paukštis. Kilėjirnan pate
ko už vogimą auksinių žuvai- 
čių miesto prūde. Tų žuvu- 
čių turbūt pęrsiėdė, kad po- 
licistai ji galėjo pagauti. Tas 
paukštis ikšiol čia nebuvo 
matyti. Jis panašus į gand
rą. '.Paukštis yra dviejų pė
dų augščio. Jo snapas yra 7 

paveiksle'colių ilgio.

Lietuviai Katalikai!
Skaitykite Vienintelį Amerikos Lietuvių

Kataliku Dienraštį

“DRAUGĄ
“DRAUGE* ’ra.-ii naujausių žinių i š viso pasaulio.

DRAUGĄ įkaitydamas, žinosi kaip gyvena lietuviai
Amerikoje.

DRAU G.AS’talpina šviežiausiu telegramų iš Lietuvos
DRAUGAS” turi korespondentų Lietuvoj*

joje, Šveicarijoje. Anglijoje ir kitur.
“DRAUGAS’’ duoda naudinun pasiskaitvmm

DRAUGAS' atstovauja katal i k
se pairuuose klausiniuose.

‘DARBININKO” SKAI
TYTOJAMS

‘1 Darbininkas ’ ’ pastove j o 
ir paįdomė jo, bet kartu ir at
pigo, tad gera proga jį užsi
prenumeruoti. Visi “Darbi
ninko” skaitytojai—prenu
meratoriai'ir kuopų nariai 
kviečiami raginti savo pažįs
tamus užsirašyti “Darbinin
ką” 1926 metams.

DRAUGO kaina pigi:

Pinigai gerbusiai siusti perkant krasos

čių pagelbos veikia, mūsų 
darbininkai be algų pusme
čius nesėdi, mūsų redakto
riai “beans’ams” aukų ne
renka. Taigi, apsiižūrėkite 
pirmiausia apie save, kad, 
svetimomis bėdomis besirū
pindami, sarto nusišpica- 
vusio biznio neprarastūmėt 
ir kad paskui netekti], “ais- 
monais” patapti. Patarlė 
sako: “Nekišk nosies į tarp
durį, nes gali nuverti. * ’

‘ ‘KELEIVIS7,SUKLEG0

Polskos “kuros” burding- 
bosis “Keleivis” 50'Nr., ci
tuodamas mūsų organizaci
jos centro valdybos laišką, 
padaro išvadas, kad mūsų 
laikraščiui riestai, kad“Dar
bininkas” žuvęs. Mes nesi- 
stebime, kad “Keleiviui” 
tokie laiškai yra navatnais 
dalykais. Mat, jau daug 
vandens City Pointe atėjodr 
nuslūgo nuo to laiko, kai 
“Keleivis” pradėjo tamau-

Sandarokai bando išgvil- ti tik dviems ponams: Gegu- 
denti to laiško šventumą bei 
“griešnumą" ir atranda, kad 

. i “griešnas," nes
utims jų revoliucijos žiedas. Kas negirdėjo apie “gar- jų “išmintingos” glavos 
i'jį bolŠeViktį ČEKĄ. A įsos tos legendariskos žinios, ku- Šventumo jame neranda, to- 
,5 apipasakoja nukentėję nuo bolševikiški] budeliu žmo- i(Įe]5 kad jų pačių prisipaži- 

nėra pasakomis, bet liūdna teisybe. n imu jiems “pikta dvasia” _ _________
i ^^0Tna’ kad iš pat pradžios pasirinkit tokį revoliuci-Į pakuždėjusi Į ausį apie ko- nėra jokio reikalo to daryti. 
o^Jtėlią, bolševikai nebegalėjo keisti savo taktikos, o tu- jkius tai morgičius. Labai Gana to, kad Jurgis su Sta- 
jjo tystisavo “veikimą. Jie sieke ir siekia savo tikslo jgražu, kad jūs prisipažįsta- siu suėjo, paporino ir atlik- 
^^.ųebodaan. Neapsakomos represijos ir baisiausios įe turį santykių su pikta tas kriukis. Mūsų Reikalai

uvaom. .'irs/.uiuiiit. i\<iu uv- truputį aemoKratiSKiau .Kraštui, jnuo to jaumruo į 
ri žmonės su piktomis d va- tvarkomi negu cicilikiškose I klauso mūsų ateitis. Tošį

“MonevOrder arba įdedant pinig.ii> i registruotą laiš

kankinimo priemonės vainikavo ir tebevainikuoja 
4šėvikų. revoliuciją.
.m^Visos-bolševikų kalėjimų baisenybės tik ateity bus ži- 
Mfeori ^ftes-dąbar jos laikomos didžiausioje paslapty. Da- 

ri^dfhttik atskiri ir maži bolševikiško, barbarizmo atsi- 
ųįelįai, kuriuos gali pagimdyti tik tokie pasauliniai

-• igŠčt ir tie, viešumon išsprukę, -maži atsitikimėliai da- 
Įspūdžio. Kraujas stingsta, plaukai šiaušiasi, 

kad iki tokio sužvėrėjimo laipsnio gali da-

žiui ir Miclielsonui. Kada 
“Keleivis” buvo organizaci
jos organu, tai ir jiems tek
davo apie visokius reikalus 
kalbėti laiškais į sąvo narius, 
bet kada ‘ ‘ Keleivis' ’tapo nu
savintas dviejų žmonių tai

Vytauto Didžiojo Gimna
zija Vilniuje auklėja inteli
gentus darbuotojus Vilniaus 

demokratiškiau Į kraštui. Nuo to jaunimo pri- 
... to

siomis jokio biznio nedaro, įstaigose: mes prieš žmones kyklos Tėvų ir Gjobejij Ko- 
gi tokiems ponams, kai sau- atsakome, todėl viską išdės- mitetas Šiųomi Amerikos lie- 
darokai piktosios dvąisos tome ir viešumos nebijome, tuvių visuomenes domę krei- 
autoritetas ir todėl jie jų| ’ 
nurodymais gyvena. O kai- ganizacijos bankroto,

dvasia. Mes žinome, kad do- truputį

ką. ‘ ‘ Drau go ad resa.-

2334 So. Oakley Avenue
Telefonas Roosevelt ii91

į tai) bolševikai drįsta kitų valstybių, vai- 
■įį^inkiriniiiuoti kalinių kankinime. ^lūsų lietuviškieji* ~ .namo uau^iau a upLUtio »a~

nekartą ruošė protesto mitingus prieš Lietuvos kais reikalais, nes jie labiau

. tuvių visuomenes domę krei- 
Kai dėl tariamo mūsų or- pįa į tai, kąd dauguma-gim- 

, ar nazijos moksleivių yra šliu
po su tokiais, mums frepri- smukimo, tai galime tik tiek Iriausioj-ekonominėj padėty, 
tinka daug kalbėtis. Patar- pasakyti, kad jums tatai la-'alkani, ĮbĮogai aprėdyti ip 
tume ponams “intįligentis-bai patiktų, nes “Darbinin- apiplyšę Žiemos metū turi ęi- 
kiausiams” ”------ -- *:*-.*-  -iuvd -t-— -
menės padarams — sandaro- 
.kams daugiau rūpintis sa-

' '' ' ~ r v |vujU» X clKcUdrlO) Iit/O JI C laUldu LdtLKIH
^Įdžią. Tiįosę mitinguose baisiausiomis varsomis piešė pusmukę nei kokios pt>rs kį- saules.

lietuvių visuo- kas” jums toks dieglis pašo- ti į mpkyklų'ir atlikti visas 
. nėję, kad jūs negalite ramiai pokšleivių -pąręjgąs:

miegoti, o todėl jo mirties ,pįanpįps drąugijo mBza įe- 
laulriate kai rasotos gėles ttjęįlėątĮ- naš^Kįris^selpį

Užsirašykite 
“LAIVĄ”

“LAIVAS’’ yra katalikų savaitinis laikraštis.
“LAIVAS” duodi gražiausių pamokinimų iš tikybos 

ir donos dalykų.
“LAIVAS” aiikdna įvairius priekaištus daromus prieš 

Katalikų Bažnyčią.
“LAIVE” rasi gražių-ir lengvų pasiskaitymų.
“LAIVAS” duoda atsakymų j įvairius tikybos ir do- 

. rps klausimus.
“LAIVAS” teikia žinių iš viso pasaulio katalikų gy- 

- veninio. ’
“LAIVAS” tiri Bernaičių Kolegijos Rėmėjų skyrių. 
“LAIVO”'kąųa inetąms Lietuvoje ir Amerikoje $2.00 
: i j . t' (fpĮeriai)^’ metų $ 1.00.

4 * t’irvĄB
i^tuvos Minių padėtį, bet savo “tėvynės” Rusijos ka- tOs organizacijos,-„,/Mūsip



tų. Klaipėdos 
mę^ūkio.šąli^,

jo ipaipėdoš Krašto Seimą? 
Ro atstovai. ’ * ' M

F

Tą patvirtina -statistika. 
Pasak paskutiniaja statisti- 

y ką, kuri padalyta visų Eu
ropos tautų, Europos žmo
nių prieauglius viršija miri
mus.

Pastebėta labai įdomus 
faktas, kad valstybėse, ku- 
rioše bendras žmonių prie- 

i. auglius labai menkas, svar
biausią polę lošia ne gimimų 

I. sumažėjimas, bet mirimų di- 
A dėjimas.

Taip yra Prancūzijoje. 
Prancūzijos pv. gimtom 
skaičius nedaug mažesnis už 

- Anglijos gimimų skaičių. 
Bet užtat dideliausias skir
tumas mirimuose. Tuo me
tu, kai kiekvienam gimusių- 
jų šimtui Anglijoje išpuola 
65 mirimai, o Vokietijoje 68, 
tai tuo pačiu laiku Prancū
zijoje miršta 85 iš 100.

Štai čia ir glūdi opus ma
žo prancūzų prieaugliaus 
klausimas.

Prie Šios progos reikia pa
sakyti. kad Prancūzija yra

■ Vikonių 'J^aozelii

VIDTBOS IBPZRBKHtOa
1924 metais, Tuugt Vals- 

tijose vedybų įvyko 1,178,- 
206, apie pentiosdešimt SU 
viršum tūkstančių mažiau 
nei 1923 metais.

Tuo pat laiku perskirų 
skaičius padidėjo nuo penkių 
tūkstančių iii 17(^867.

Jeigu išskaitlhlęjr, tai pa
sirodo, kad 'kiekvienai de
šimčiai vedusiii tenka vienos 
perskiros.

Pastebėta, kad Kew-¥or- 
ko valstijoje perskirų nuo
šimtis mažesnis nei kitose 
valstijose, neštoje valstijo
je vienos persEros tenka 22 
vedusių porom

Dideliausias perskirų nuo
šimtis Texas valstijoje, kur 
penkioms vedyboms išpuola 
vienos perskiros.

Į tą skaičių ilar neįeina tos 
perskiros, kulias gauna tur
tingi ‘ animkėnai užrubėžy. 
ypatingai Prttieūzijoje.

wotiurionierių. Tie b&der 
lįai gaudavo nuo 10-20450- 
100 rublių už kiekvieną pa< 
kartą galvą. Bausmes bude
liai atlikdavo vienuose pri- 
vatiškuose namuose, rūsy. 
Ten buvo įtaisyta didelis 
krėslas, ant kurio statydavo

lą ištraukdavo ir žmogus pa
sikardavo virves kilpoje. 
Nakty pakartųjų kūnai slap
ta būdavo išvežami ir laido
jami gretimuose kapuose.

Tuos budelius suėmė bol
ševikai, tokie pat budeliai, 
kurie įvedė visai panašią ca
rų baudimo sistemą.

Vadinasi, budeliai 
liūs teis.

Ateis laikas, kai
liaudis iškars bolševikų bu- 

j delius ant tų pačių kartuvių, 
j ant kurių jie caro budelius 
j pakars. Tokiems ten ir vie- 
’ ta. *

iit *t f
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Franci jos dovana New Yorke statomai eptskopalij katMrai

“LAISVOS MEILtS 
S4JUMGA”

bude-

TUSU

Tokio vardo sąjunga žino
ma Amerikoje. Supranta
mas dalykas, kad tokia są
jungą nėra legalizuota, bet 
vistik ji veikia slaptai. Iš 
Clevelando, Ohio, praneša
ma, kad tenai suimta 11 vi
durinės mokyklos mokiniu 
priklaususių prie laisvos 
meilės sąjungos.- Visi tie 
jaunuoliai nedaugiau 12-17 
metų. ; Pasak aprašymais jie

rinkdavosi į tam tikras vie
tas ir ten ištvirkaudavo. Štai 
kokiais keliais keliauna jau- 
noumenė. Ne bereikalo pre
zidentas Cnolidge išreiškė 
sugestiją dėl tikybos pamoku 
įvedimo į mokyklas. Čia, A- 
merikoje, tokios “laisvės” 
draudžiamos, bet “laisvoje” 
Rusijoje laisva meilė mado
je ir panašiai parktikuoja- 
ma. Tai yra laisvamanių, iš
svajotosios laisvės perlas.

NAŠLAITE ROŽYTE j
“ Ai i gėlas Dievo.. . ” graudžiai skambėjo lie- i 

didelioj, bet gana šviesioj grintelėj... Vidur 
aslos gulėjo nabašninke ant lentos, aplink jąsto- 
vėjo keturios vaškinės žvakės, o kartu su giedo- : 
rių balsais girdėjos jausmingas mergaitės verks
mas. Tai buvo nelaimingoji Rožytė, sėdintiprie ; 
nabašniukės motutės, turėjusios per savo gyve
nimą, nors ir neilga, daug karčių valandų, ku
riose nemažai išliedavo kruvinų ašarų. Kantriai 
nešė velionė tą jungą, luomą moterystės, lig pat 
grabo lentos, ant kurios dabar gulėdama, išro
dė Ii uosa esanti. Veidas jos išbalęs, pamėlyna
vęs su užmerktomis akimis ir sučiauptomis lūpo
mis išrodė gana maloniai.

Tas jungas—buvo jos vyra-y kursą i savo gir
tuokli arimu pralėbavo visus namus, užstatė už 
baltakę pas žvdelį visą savo gerybę. Nuo jo ve
lionė gaudavo dažnai mušti ir skaudžiai paverk
ti. Rožytė su broliuku J uozeliu prie motutės rė
čiaus kliūdavo nuo pasigėrusio tėvo kumščiu.Bet 
dabar juodu visai vienu liko. Paaug'ęs Juozu
kas, gyvenimo varui! varomas, iškeliavo į toli
mą šalį.. . Ameriką. Liko vargšė našlaitė košy
tė vienui viena, kaip nuskurdęs medelis vidury
je pliko lauko.. . Tą viską vargšei atsiminus, 
ašaros dar labinus, kaip žirniai viena po kitos, 
riedėjo per vendą ir jausmingas verksmas, sumi
šęs su giedorių balsais, griebė už širdies kiekvie
nam iš susirinkusių.

Matė iK'laiminuoji visą savo gyvenimą atei
tyj : matė, kad vienai vargą vargstant reiksdaug 
dar ašarų pralieti. — Gailėjo taip pat ir brole
lio. kurs sugrįžęs neberas motutės, kurią didžiai 
mylėjo, kurios ir išvažiavęs neužmiršdavo... Ir 
per jos veidą vis teberiedėjo iš išpurimsių akelių 
gailingos ašaros.. .

Paties gi tėvo nesimatė per visas laidotuves. 
Jam Rožytė įdavė 30 auksinų, paliktus motinė
lės užpirkti egzekvijas ir mišias ŠV.. bet kur 
tau ?!. . Ar gi galėjo tikėties duktė, kad taip pa
darys tėvas dargi šermenyse ? Vienok padare..» 
Jis pas Leibuką vienas atgiedojo egzekvijas,ger
damas baltakę, ir džiaugės, kad mirė jau paga
lios ir toji ragana, pagal jo žodžių... Ir šūkau
damas grįžo per miestelį namon... “AčiūDie-. 
vui ir aš jau gyvenu, kaip žmonės, vesiu antrą 
pačią, geresnę už tą raganą, paimsiu pasegą, ta
da galėsiu gerti su drauge ir niekas nebenaišys 
ūkininkauti... dukterį išvarysiu tarnauti—tad 
bus gyvenimas! Sūnui gi prisakysiu siųsti me
tams po keletą šimtų auksinų, kaipo algą, nes 

. dirbsiu ne tik už savę, bet ir už jį—geraipagy-
▼«WU su antra žmona—ė toj ragana

- Taip džiaugės eidams per miestelį pasigėręs 
velionės vyras iš savo būsiančio laimingo gy veni- 
mo, Taotarpu visai pamiršo žmogelis, kad jau 
sU savo turtais sėdi seniai žydelio kišenėj. Ant 
galo šižip dar taip parlingavo namo ir įėjęs į 
grinčiąg puolė ant kelių poterių kalbėti už velio
nę, bet bežiūrint tuojaus parkniubo ant nosies. 
Keletas iš susirinkusiųjų paėmę išvedė nelaimin
gąjį iš grinčios, paguldė ant žemės kamaroj ir 
uždarė. Rožytė gi tuojaus suprato, kad tėvelis 
pas Leibuką vienas atgiedojo egzekvijas. Dar 
labiau suskaudėjo jai širdį... apsipylė vėl visa 
ašaromis...

Tuotarpu laikas jau buvo lydėti velionę į 
bažnyčią, o čia dar nieko su kunigu nepakalbė
ta. Nieko daugiaus nebliko darvti. kaip siųsti 
vieną kokį-nors žmogų iš to paties būrelio pas 
kunigą prašyti dovanai palaidoti su mišiomis šv. 
Kartais-gi kunigui nesutikus, visi prisižadėjo 
laidotuvėms velionės paaukoti po keletą skalikų.

Kaip tarta, taip padaryta. Pasiuntiniui vis
ką išpasakojus kunigui, kunigas nevien dovanai 
pasižadėjo palaidoti našlaitės motinėlę, bet dar 
ir pačiai našlaitei Rožytei suteikė pašalpą.

Kitą dieną devintoj valandoj ryto nulydėjo 
velionę į bažnyčią, kur buvo atlaikytos už velio
nę gedulingos pamaldos. Po pamaldų tuojaus 
nuleido ant kapų. Žmonių didelis būrys sekė 
paskui grabą. Kunigas su vargonininku grau
džiai giedodama graudino kiekvieną esantį. Štai 
ir ant kapų... Prisiartinęs.kunigas prie duobės 
ir pabaigęs savo maldas, giedojimą pradėjo sa- 
kyti pamokslą. Pirmučiausiai apsakęs vargin
gą, bet dorą ir šventą velionės gyvenimą, užbai
gė—ragindamas kiekvieną taukiaus atsiminti a- 
pie mirtį, nes nežinoma yra jos valanda... Pra
dėjo ir žmonės skirstytis kiekvienas savo' keliu.. .

w Buvo graži vasaros diena, šiltas vėjelis iš- 
palengvo dvelkė, karšta saulelė savo spinduliais 
šildė velionės kapą. Tuotarpu, Rožytė, likus vie
na prie motutės kapo ir norėdama dar kartą 
karštai pasimelsti už jos vėlę, atsiklaupė...

Aptilo pūtęs vėjelis... saulutė iš po debe
sėlio išlindo ir savo pąguodžianČiais spindulėliais 
glostė našlaitės galvelę—paukšteliai ant medžių 
Čiulbėję nutilo. Visa gamta nusiramino, tarsi at- 
jaufidama Rožytės vargus ir norėdama jai duoti 
karštai pasimelsti. Ir jinai, graudžiai verkda
ma, siuntė širdingą maldelę, AuksciAusiajhm...

Rožytė seniai išsikraustė iš savo gimtinių 
namų ir išėjo tarnauti pas ūkininkus. Būdama 
visur paklusni ir sąžininga visiems tiko, visi my
lėjo ir visur rasdavo užuojautą. Galų gale ir jos 
tėvelis su pamote skolininkų išvaryti, vaikštinė
jo po žmones išmaldų prašydami—senatvėje vi
sai liko be prieglaudos... Rožyte retkarčiais 
savo tėveliui suteikdavo pašalpą iš algos, nors jis 
ir buvo pirmutiniis jos kankintojas, tečiaus kai
po tėvą mylėjo. Taip nyko ir skurdo tie sene
liai keletą metų, pakol susilaukė mirties...

Dabar su nekantrumu Rožytė laukė broliu
ko Juozo grįžtant iš Amerikos. Vargšas sužino
jęs. kad tėvas viską pragėrė, negrįžo greitai, ti
kėdamasis užsidirbus kiek atgauti tėvo praaikvo- 
tus namus, kad senatvei sau su sesele turėti pa
stogę. Tokios buvo svajonės to vartršo gyvenan
čio tolimoj padangėj!

Buvo pavasaris—pats gražiausias laikas, 
kada medžiai pradeda skleisti lapus ir malonų 
kvapą ]>o visą gamtą, kada sesytės darželis pa
kvimpa lutomis ir mėtomis, kada vyturėliai ir' 
lakštingalos pradeda čiulbėti, linksmindami 
kiekvieną sutvėrimą., kada raiboji gegutė par- 
skridus savo kukavimu linksmina kiekvieną: 
“Ku-ku. ku-ku. ir aš tarp jūsų.. šį pavasarį 
Rožytė laukė grįžtant iŠ Amerikos Juozelio ir. 
ramindama save, džiaugėsi, kad pasimatys su 
broleliu, jis ją priglaus, nebereikės daužytis po 
svetimus žmones. ’ Bet štai netikėtai gauna ži
nią nuo Juozo draugų, kad mamose kasant ang
lius užgriuvo kelius tūkstančius darbininkų, jų 
skaitliuje buvo ir mūsų Rožytės mylimas broliu
kas, išsvajotoji jos laimė, kuri dabar užgeso am
žinai. Naujas našlaitei smūgis... vėl skaudžios 
ašaros... bet tos jau ašaros išvedė ją toli, toli į 
laukus, miškus... pražuvo kaip ugnyje. Žmonės 
spėjo, kad išėjusi iš proto. Žinių kaimynai a- 
pie ją turėjo tik tiek—kad jau nebegrįžo į savąjį 
gimtinį kampelį. Kur jinai dingo, kur baigė sa
vo gyvenimą—vienas Dievas težino...

Vakaro saulė leiods tyliai, 
Medžiai sapnuoti pradėjo 
Žvaigždės iš aukšto žvalgės baitai— 
Sielą gamta sužavėjo.

Darbą pabaigęs silpnas žmogus 
Sapną karstai pamylėjo.
šaipėsi^ džiaugte rausvas dangus 
Žvaigždėmis žetnčn žiūrėjo, 

Pieyose miglos s&la&Ea lėtai, 
Gausi rasa sužvilgėjo.

teisybė, buvo išstatyta ga*a  
daug sąrašų, betrbendra rin
kė j ųsrovė, susidariusi iš lie
tuvių, vokiečių ir kitų klai
pėdiečių, rinko Seimelio at
stovus trijų didžiausių luo
mų, t. y. miestiečių •*-  pirk
lių, laukininkų ir darbinin
kų ekonominiais pagrindais.

Ši ekonominė rinkimų po
litika buvo pageidaujama jū
sų politinių vadų nuo pat 
Klaipėdos Kratšo prisijun
gimo prie Lietuvos. Tiktais 
pamatais nebodami savo no
rus, galėjote organizuotis ir 
atlikti rinkimus, dėl to ir aš, 
gerbiamieji, negaliu žiūrėti 
į jus kitaip, kaip tik į rink
tus atstovus kultūriniam—e- 
konominiam ir socialiniam7 
krašto padėjimui kelti, bet 
ne kaip į tos ar kitos tauti
nės arba politinės grupės ats
tovus.

Aš neabejoju, kad ėmęs 
dirbti Seimelis, neišeidamas, 
žinoma, iš savo statute nu
statytos kompetencijos, rū
pinsis bendra krašto gerove, 
teisingai derins visų luomų 
interesus ir bos abiejų kalbų, 
lietuviškos ir vokiškos mokė
jimo ir tinkamo jų traktavi
mo.

Aprūpinti tinkamai valdi
ninkų, amatninkų ir jų or
ganizacijų reikalus, sociali
nę darbininkų apsaugą, bus 
didelis Seimelio uždavinys.

Svarbiauis bus ekonomi
niai krašto reikalai, ypatin
gai dabartiniais laikais, nes 
ekonominis padėjimas visose 
centralinės ir rytinės Euro
pos valstybėse, sykiu ir 
Klaipėdos krašte, yra dėl 
Didžiojo karo dideliai pablo
gėjęs. Lietuvoje tą bendrai 
sunkų padėjimą, be to žy
miai pablogino savo laiku ir 
infliacija, Vokietijos valiu
tos visiškas žlugimas. Tam 
padėjimui pagerinti centro 
valdžia taiso ir gerina uostą, 
stato čia modemišką didelį 
sandėlį, rūpinasi užbaigimu 
geležinkelio linijos Kaunas 
—Šiauliai—Klaipėda užbai
gimu, o ateityje projektuo
jama uoste dar daug naujos 
statybos. Centrailnės val
džios prekybos atstovai ir 
Klaipėdos pirkliai, bendrai, 
yra išvažiavę pasistengti 
užmegsti ryšių su rytais, iš 
kur mes trumpu laiku tiki
mės gauti transporto ir kra
što malkų. Šie klausimai, 
kaip vietos gamybos ir kraš

bei teks rūpintis meBofc 
jos (Urbais, ūkio pageri 
mu, facionalingesnių meifc 
nių sutvarkymu, pgfcngvi 
mu gauti reikalingų ūfc 
reikmenų, kreditų ir tink 
mų eksportui ūkio prtiitf 
tų. • - Ą

Seimeliui teks pksirūB& 
ir darbininkų reikalais^. S 
rių padėjimas šiais pašau

Šią žiemą teks parūpit 
darbininkams atatinkar 
darbo, o jei reikės, gaū$; 
koti būdų pagelbėti bed 
biams prasimaitinti, 
ateis geresni laikai.

Daug iveiua Klaip& 
žvejyba. Reiks parirūpp 
ir žvejų padėjimu. , f

Šiame tnimp&Yae paĮba 
me negalėjau aš išreikšti 
šų klausimų, kuriuos rcB 
paliesti, bet pasitikti^ 1 
gerbiamieji atstovai tu 
kaip ir aš, tik vieną tiksi 
krašto ir visos valstybes 
rovę. Tarp centro'vald 
ir Klaipėdos krašto Seto 
ir Direktorijos turėtų 
harmoniją ir kuo 'didžiau 
belą dra darbia vi mo 
tas. Centro vyriausybe 
suomet rems lojalaus Šeri 
lio 'darbus ir pastangas, 
rios sieks minėtos gerovės 
neišeis iš konvencijos S 
mėliu nustatytų ribų. ,

Baigant, leiskite man d 
kartą pasveikinti jus, 
biamieji atstovai, ir išpeįj 
t i vilties, kad Seimelis d& 
krašto ir valstybės gerovę; 
naudai. Šiuo laikau aš K 
pėdos krašto Seimelį atį 
rytą.

Aprobuojamu, kad.x 
metų cukraus gamybafetd 
sieks 5,373,714 tonų. Per 
ten tebuvo 19 cukraus 4į 
tuvių, o šiemet yra 28.

ALBUMAS A
Retoj lietuvių šeimynoj 

rasi kokio nors albumo, 
toj lietuvių šeimynoj $ 
Lietuvos Albumą, 
Lietuvos didžiųjų 
vaizdai ir jų gyvenimų 
mai. Kiekvienas laiW 
tikru lietuviu, patriotu 
lo turėti tą Lietuvos ABm|

Kaina $3.50.

DARBININ 
DYKAI

to eksporto padidinimo Meru- MM

Po mirties pirmos žmonos, Rožytės tėvas, 
tuoj apsivedė. Dieve mano, koks buvo naujosios 
poros gyvenimas. Tuose namuose rodos praga- 
ras atsitėif. Vien barniai, keiksmai. < mažiąu-



j formalią} Visuose atsitikimuose rei-

.M. S.

nei

l.kinrastai pa.

taK-tin

ui gana.■

ro pas riek l-

Vienai iš nariu.

&

ir LDKS. kuopos ben- 
iic.i po Kalėdą pra-

irn 
kilojasi.

Geras, ateinam naudojimui 
b'uimentas

Pain-Expelleris
Kuomet reumatizmai ar neuralgija 
varpįna jua, ištrinkite skaudamas 
vietai Šiuo atsakančiu šeimyniniu 
bnimentu ir tu o jai pajausite pahfng- 
viaung.
33c ir 70c banką vaiitinčie. Ttay- 
kite,* kad bu.uj Inkaro vairbašenkli*.

F. AD. RtCHTER 4 CO. / 
1 Berry A South 5th. Sta» 
®L Broeklyn, N.. Y. ,

’ėikrč's Ii “lu 
tokiu

Kimša $2: po doleri: Mar
ikė Vilionė. Antanas Pam- 

Ka tariu a JnškriV.

pasakius būtu 
kinti -u ••Di”vo:

tarpe. Trumpa; 
km v va su si tai-

prie- durų' sur
Vįsicms aukotojams širdingai

- y\: Korespondentas

|tšakymr.<. — O d 
Miršminvtas ork<

tot; kad Nonvodas neuž 
-jtęšapie debesįii>. bet.Nei 
r žengia pirmyn.

jausimas. — Ar

is. • ąįį

iešĮrūgma. 'V 
ir. ''pfąjnog^ 

iš ūpų.. .Lapų4- 'augūs 
j vyko jlbricer- 

parapijos-salėp. 
Išbuvo-- skiriamas salės 
ėšrįjai, kuri po ‘šio vakaro 
^jpdnai išmokėta. Siame 
g^ne dalyvavo šv. Ceeili- 
įliipras po vadovystę vargo- 
Wo:V. Stasevičiaus. Cho- 
^ąįnayo, kelias damas, 
:§feTabai patiko’ publikai., . 
a^irodė.pjrjnu. sykiu prieš 
,'ypųblikoš gerai išlavinta 
žstab kurią lavina V. Sta
lčius.’ Orkestrą susideda iŠ 
moliu, kurie gerai atliko s t ' , . -‘roles ir nustebino N or
to visuomenę. Visi klau- 
-didžiausiu pasigėrė jimu.

~pgi.dalyvavo A. Keršis iv 
VEspinoza. kurie payramu 
.1 gražiai. Bet dar ne vi 
paskambino ant piano ■ 
tafb’irpantdė-C. Stase v i 
Poliaus dalyvavo jiana 
tokdarys Kazimiera^ S.

kuris gana gražiai p 
ivo. Po vado 
ko V. Sta>evi 
>onia Stasevi 
v įmokė, Aiek 
ds, Gahris K;

■ ‘Dirvos’ ’ burbulas
laiko atgial, laisyama- 

0 Per 4aik^štpa- 
purtais draps- 

©ūk. vyčiai visokias 
įdarydavo, bardavę, ne" 
ivo. gatvėmis, 'vaikščioti, 
idavo jiem veikti stačiai į 

grabą, laięvaymąnius varydavo, 
žinoma, taip baisai nebūdavo 
suskas per laikraščius pabarda
vo už jų vreidmainystę ir viso
kius neteisingus užsipuolimus. 
Vėliaus per kokį laiką buvo 
nieko nerašoma ir nesakoma, 
viena kad su žemos rūšies gai
valais neapsimoka kritlkuotis, 
antra buvo manyta, kad nu
stos nešvarią politiką varę, bet 
kur tau tai laisvamanių idea
las šmeižti katalikus ir retam 
numery nerasi kokių užsipuoli
mų. Pereitos savaitės numery 
šmeižia žmogų, kuri5 žymiai 
darbuojasi kataliku v i suome-, 
nėj Ad. Padegimą. Neturėda
mi jokių tam už-ipuolimui ar
gumentu. bet tu< vaikiškais is

Kun. Nffi^ii^Įbųvoi^i^Lt- 
^susinįkbją 

gruodžio ,6^,-
stovį Br Štar^|i 

su visais parūpi jonais apie pa
geri nim m. Jau septyni mėne
siai, ak jis čionai darbuojasi. 
Susirinkime ktebonašĮdavė^- 
manymą bažnyčią ismalevoti. 
Teipgi bokštą paskelti ir varpą 
indėli. r- '

Parapijonų ūpas “buvo geras 
ir pakilus. Pagatavi vienybėj 
-su savo dvasios vadu darbuo-

' o s į, kad jei vii .?
iš tų. reikalavimų nėra išO 
dyta, testamentas riebus. g(- 
ras. Yraatsitikimų kurlaiŠy 
kai ar sakyti žodžiai skaito^ 
mi testamentais. Bėt-sanĮ-Į 
giausias' būdas, nepasitikėti f 
toms išimtims; ;

Kartais būna-, keblumu jei 
testamento darytojas nepa
naikina ankščiau daryto tes- 
tamento. Reikia ieškoti ar 
neatsiranda toks testamen
tas, arba kad to testamento 
aprūpinimai sutinka su vė
liau darytu testamentu. Kad 
panaikinus pirmąjį testa
mentą reikia arba sudeginti, 
arba atšaukti antrame testa
mente. Y ra dar ir kitų būdų 
priimtų kitose valstybėse. .

Pravartu, atkreipti domę. 
i nekurtuos žmogaus galės 
apribavimus darant testa
mentą. Valstija ir Jungti
nės Valstijos uždeda taksus 
ant nuosavybės testamentu į- 
gytos. Išimtis testamento 
paliekant pinigus tikybi- 
niems arba labdarybės tiks
lams daugely valstybių ne
priimtina, nebent, testamen
tas išpildomas trisdešimt 
dienų prieš testamento dary
tojo mirtį. Jei pinigai yra 
palikti užlaikymui kitų ran
kose, tasai užlaikymas turi 
pasibaigti aprybotu laiku, 
visuomet negali tęstis, pa
prastai tas laikas apriboja
mas iki dvidešimts vienui 
metų.

Savo nuosavybę leidžiama 
palikt kam tik norima. Taip
gi leidžiama išsirinkti ekze- 
kutorių. Jei ekzekutoriaus 
neįvardinama, ir jei testa- 
mentas nepadaroma, įstaty
mas leidžia paskirti asmenį 
paprastai artimiausią gimi
ne.

jpSj/įąioini- nei 
čiriesĄmerikoj' kolonija, begali 
pasididžiuoti, I'oHaii<>tai:e pa
čiame .reikale Raibėjo daktaras 
Stankus, gerb. Užumeekis, kini. 
Čepukaitis, kun. Ziniblysir ki
ti, ir kiti! Bet vienok iš visų 
kalbėtojų, disknsantų tai ko- 

rdaugiau. įnešė rea,Įiškos naivios 
tose diskusijose vienas jaiinas 

‘asmuo nepersenai atvažiavęs iš 
Lietuvos. Jis savo kalbomis, 
savo žėrinčia meile link Lietu
vos, atvaizdu veido, it tas pa
sakiškas milžinas aras troško 
Lietuvą stvėręs užvežti ant -ko- 
augščiausio kalno garbė. O 
kada gerb. Vžuniockis pranešė, 
kad buvo pasiųsta su viršum40 
laiškų pas įvairius darbuoto
jus, inteligentus ir biznierius, 
kad jie atsilankytų į tą sisirin-- 
kimą ir stvertus darbuoti nau
dai Lietuvos, bet vos keli iš jų 
tik atėjo, tai jis pasisiūlė pats 

.-eiti pas jūos'ir asmeniškai mal
dauti jų. kad jie suprasti, kad 
jie lietuviai ir todėl turi Lietu
vai darbuotis. Tai čia turiu pa
žymėti. kad jis turbūt yra did
vyris — didis sūnus Lieiuvos, 
kad mano pajėgs suminkštinti 
ši rdis.net tų. kurie nors iš Lie
tuvos skatikėliu ir praturto, 
bet Lietuvai be užmokėjimo ne
nori nei pirštu pajudinti.... 
Kas-žin. ar jam tas pasieks, 
bet jį jau jo tas kilnus pasiry
žimas daro dideliu sūnų Lietu
vos. Ir kaip sužinojau, ji5yra 
'kunigas Draugelis.

Susirinkusiejinusprene su
šaukti ant dienos 20-to ’rtio- 
džio didelį mas-mitingą Meeha- 
nic Temple svetainėje, (kam
pas 13-tos ir Spring Garden 
gatvių); kuriame tai masmit in
ge taps išrinktas komitetas dė
lei parodos reikalų.

špokas

-gis
Paį.;' raš^aink^StK A... Rądzą-į 
yįčilis^ P. jQi?|Box 52, CiąiFJ 
Pą^^ Įž<|inipką^TanKts;ŠmnlĮ<§i 
lys, P, 0. St, CĮair,yPa j

providenče/r: i. 1■ • . i’ J r-. /.I > - i '

NoiĮrir negali į
Sekmadienyj6. XII, tuoj po 

mišparų Providence liet, katak 
par. svetainėje po bažnyčia. j- 
vyko mitingu kurį gražia ų- 
turininga prakąlba atidarė vieš 
tos klebonas gęyb. kun. L. Ką; 
valiauskas, rągindamas' susi
rinkusius rašytis Į šv. Kazimie
ro Dr-jos narius ir tuo pat rem
ti kata!, spaudą. Apie spaudos 
galę ir reikalą ją remti labai’į- 
tikinanč-iai ir'pl’ačiai kalbėjo ir 
buvęs-šios parapijos klebonas 
gerb. kun. J. Čaplikas.

Pakalbėjęs apie šv. Kaziui. 
Dr-jos tikslą, priemones ir įsi
rašymo sąlygas — ėmiaus už- 
rašynėti norinčius priklausyti 
prie šv. Kazim. Dr-jos ar lai
kraščius užsakyti. Štai jųjų 
pavardės: Juzefą Turoniene — 
$50.00 L. B.; Pranas Jakišas ir 
Alek. Dzekevjčius po $40.00; M. 
Čenienū $3.00.

Po $2.00: Kl: kun. L. Kava
liauskas. B. Urhikienė. Br. Va
laitis, Al. Vaitkūnas. Si Spete- 
liunas. Z. Turonis, St. RukŠte- 
iis. P. Kačinas^R. Janušauskas, 
A-Avižinis', J. Bagdonas, N. N.

Po $1.00: AL Rudys, J. Žido
nis. .!. TamaŠąuskas. A. Vaice- 
kinienė.

Reikia pažymėti, 
kolonijos lietuviai 
kūs kat. spaudai,
savo giminėm Lietuvoje užsa
kyti knygų *fr  laikraščių, tik, 
dėja, neviėnd jųjįi gimtinė yra 
lenkais okupuota.

Prie šios progos pranešu, kad 
iš Rumford, Me. po $2.00 pri
siuntė- Aleks. Sabaliauskiene ir 
Mar. (ludanavičienė.

Visiems spaudos rėmėjams, 
ypač gerb. klebonams kun. L. 
Kavaliauskui ir kun. J. Čapli
kui už teiktą net prakalbomis 
pagelhą—-tariu dideliausią ma
no padėką, gi .pastarajam, kun. 
Čaplikui, dar ir už tai. kad tei
kė si mano nuvežti iri atgal į 
V'oroestorį. Yass. parvežti sa-

" CHESTER, PA.
LDKŠ. 1-9 kp. laikys mėnesi

nį susirinkimą gruodžio 2U 
1925, tuoj po sumai, bažnytinėj 
svetainėj. Prašom narių, skai
tlingai susirinkti ir naujų na
rių atsivesti, nes dabar pato
gus laikas ir organas ‘‘Darbi
ninkas” padidintas, tik reika- 
linga daugiau gyvumo.

Valdyba

PALIKIMAI JUNGTINĖSE 
VALSTYBĖSE

Sulyg įvairių Jiuigtinūse 
Valstijose įstatymų, yra pa- 
rūpinimas kaip padalinti 
žmogaus palikimą po jo mir
ties. Jei žmogus nepasiten
kina tuo parūpinimu, gali 
pats palikti testamentą, jei 
sutiks su risais testamentų į- 
;statymų reikalavimais. S vai* - 
Įbu, kad kiekvienas žinotų ką 
įstatymas parūpina, jei tes
tamento nėra.

Darymas testamento pri
klauso nuo valstijos, kurio
je testamentas padaromas. 
Keletas išimčių tam įstaty
mui randasi kiekvienoj val
stijoj. Pavadžiui, nepilna
metis ar be.prdtis negali tes
tamento daryti. Daugumo
je valstijų vyras ir moteris 
leidžiami pasirinkti ką testa
mentas sako arba imti ką į- 
statymas duotų jei testamen
to nebūtu. Vėl, jei vaikas 
gema, kuomet testamentas 
jau padarytas, nekuriose 

1 valstijose turi pilną teisę, 
j tai p; kaip kad nebūtii testa- 
linento.
Į Yra labai daug 
(dalykų atlikti. Pirmiausiai 
(reikia sužinoti kaip pinigai 
Įir nuosavybes bus paliktos. 
‘Nėra galima apiūpinti neti
kėtų atsitikimų ateity, bet 

ts. testamento da
rytojas turi turėti omeny ga
limi) mirti bile vieno testa- 
imente pažvmėto. ir turi j 
.stengtis, kad jiems paliki- 

..........Anai būti] aprūpinti.
‘ Nutarus testamento sudė

tį. kitas klausimas, tai for
ma. Dauguma festam/mtu 
vra raštu daromi, ant kurių 
pasirašo testamento daryto
jai ir liudininkai. Rašto for 
ma. pasirašomo būdas, liudi
ninkų skaitlius, ir aplinkv-

HARTFORD, CONN.
Oras čion dabar labai nepa

stovus. Labai atšalo.' Gruo
džio 1 d. snigo su lytum. 6-tą 
gruodžio buvo šilta kaip pava
sari. Rodės, kad žiemos ir ne
bus.

Darbai čion eina labai gera1, 
tik kuro stokuoja. Anglių jau 
neparveža.,o ūkininkai už me
džius labai skaudžiai lupa.

Draugijose ir šiaip bruzdėji
mas nemažas. Galui metų be
siartinant vrios draugijos pra
deda ruoštis prie išrinkimo 
naujų valdybų. Nekurios ir la
bai .politikuojama. kad tik 

raugijų vadeles į savo rankas 
atverti. Žinoma, tose dran
gose taip daroma, kur laisva- 
mniai prisimaišę. 5 isiems ži- 

nomasAmerikos Lietuvių Pilie
čių Klubas yra labai maišytas 
bet katalikų dauguma, bet jie 
tartum snaudžia nieko nesita- 
ria. Kaip pažvelgi į laisyama- 

tai ton rūpestingai dar
ių štabas kur susibe- 

plenuoja. kas turi būt 
įjos valdonai.
miniai nuduoda gerus 
r iie tvirtina, būk

To-Jaut iečiai
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ferų.
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PBTLADELPHTA, Pa.—Tas. 
oris mėgsta.rašinėti Į laikra

ščius žinutes, tai turi tų žinu
čių ir prižve.joti... Todelei ir aš 
vakare 6-to gruodžio, kad ši
tą sužvejojus, užklydau Į šv. 
Andriejaus parapijos mokyklos 
svetainę. Ir Štai žiūriu susirin
kę veikėjai bei veikėjos įvai
rių srovių ir svarsto užmany
mų. kai ir mūsų brangi tėvyne 
Lietuva galėtų ant kitų metų 
pasirodyti akyse viso pasaulio 
Pliiladelpbijoj, Pa. laike visa- 
sVietinės parodos. Diskusijose 
tame reikale ima uolų dalyva
vimą labai rimtas ir gerbtinas 
tautininkas, gerb. Zigmas Jan
kauskas, gerb. Stasys Bairū- 
nas, kuris savo laiku užmanė ir 
sulig išgalės organizavo pirmą- 
ii lietuvių politiškų ffeimą atsi
buvusį Pliiladelpbijoj, Pa. lai
ke japonų-rusų karo; gerbiama 
Ona Tjnguraitė, kurios tai ne
nuilstama “pkoeū” apšvietus

WORCESTER, MASS.
Federacijos 30 skyrius siren- 

nė prakalbas Didžiojo Viliaus 
Seimo 20-ties. nietri paminėji
mui gruodžio šeštą diemi.Ivai- 
bėjo Dr. M. Bagdonas. Har
vardo Fniversiteto studeita.'. 
adv. A. Mileris. Dzimdzi-Drirr- apsisvarstė? 
dzi. artritai V. Dinrika ir .’.Di-

kia žinoti Įstatymus tuose 
dalykuose, nežiūrint ar daug 
turime ko palikt ar maža, 

j Geras advokatas ar Legalūs 
jPagelbos Draugija tame rei- 
jkale gali suteikti tikslių in- 
j formacijų. (FLLS.)

das 
cp! i 
liukon 
ntanas Karlsonas. Juzė Deeia. i - 
iė. J. Dikinis. Y. Kazlaulas. 
Dr. M. Bagdonas. J. Zakarai. 
M. Palevičius. St. Purvingas.

Neleiskite 
Pleiska
noms 
Sugadinti 
Jūsų 
Gražumų

Už 6 litus arba 60c 
pasveikinsi gimines 

Lietuvoj.
KALĖDŲ ŠVENČIU, Naujų Alėtų sveikinsite 
savo gimines, kaimynas, pažįstamus Lietuvoje. 
“Vienybė” yra gėriams saviškių pasveikinimas! 

šventėms Amerikos lietuviai, mėgsta siųsti Lie
tuvoje gyvenantiems giminėms dovanų.

“Vienybė” yra gražiausi dovana!
Tat išrašykite saviškiams Lietuvoje “Vienybę,” 
užsimokėdami tik 6 litus arba 60 centų.

“Vienybei’ ’ pinigus galima siųsti arba š v. Kaži - 
miero Draugijos įgaliotiniui Amerikoje: ReV. St. Pa- 
vilanis, 41 Providenco St., Worcester, Mass., arba 
tiesiog “ Vienybės” aiiaiiristraeijai Kaune: Lithu- 
ania, Kaunas, Rotušes Aikštė No. 6, “Vienybei”

, PASINAUDOKITE BIGIŲ. BET 
GRAŽIU MVEIKINIMtf

Atsargiai prižiūrimi nagai, 
sveika veido išžiūra ar nau
jausios mados apredalai ne
bus patemyti, jeigu plaukai 
bus pilni pleiskanų. Neda- 
Iciskite. kad tie įkyrus balti 
parazitai gadintų jūsų gra
žumų. Naudokite 

Raff/es 
kas vakaras per dežimt dienų 
ir pleiskanos tuojaus iinyks. 
Po to retkarčiais naodoiant 
apsisaugosite nuo jų. Rnffles 
parduoda jūsų vaistininkas 
po 65c bonkų arba 75c 
tiesiog ii laboratorijos.

P. AD. R1CHTER & CO 
Beny & South Sth St*.

Brooklyn. N. Y.

i $1000 TIK UŽ 60 CENTŲi 
ig Atsiųsk 60c., o gausi, ne piai- 

gals, bet žolėmis, daugiau, kaip 
$1,000. Ką reikštų žmogui $1,000,

S jei jis sveikatos neturėtų! Btttų 
y visai tuščias daiktas tokiam žmo- 
L gui. Mūsų žolSs yra kas kita. Su« 
p teiks sveikatų tūkstančiams, sa« 
H teiks ir Jums. Pataiso nesveikas 
L vidurius, prašalina strfinų skautė 
b mą, kosulį, dusulį, patrtUdmųC ; 
g skausmas po krūtinei, nervų
® dimus, ir tt Atsiųsk lOtų gaiuft^ 
g Į tisoMų žolių ir knygų

IMjtoįGį ^4
I' J.r:/':

H

rdis.net


yrą;

s

• :ui„ Šy^Ž

A. Šmulkštys,

Seimo atstovas

‘ Nepaprasto didumo pelikanas, pagautas ties Sau Fraucisco. Nūo vieniui sparno'galo iki kito yrd

žiemą persiorgani 
pradėjo veikti ene 
Švedų tarpe 'kilo

IP //KejjOTąf mokslo
b? 'u 4
ų?<0yvęni4iašč. ;Jjškajtįingaį§ .politika ir visuomenės gyve-
-pavyzdžiais ^ddūpilįa^ mū4 dįihii, ^•gįjy^Įsti^či^niš Rau-

.. _ J . - - : dininkams nėiitĮbdfci ramybes.

"s-

K 
>^*S- 

fev

Istjbpozicijospartijų uždavi-
i^ys labai lengvas — sinėižli I Nesenai įvyko prof. E. Eah- 

y į^Uhiiis priešus, ir dau paskaita iš biologijos 
epiškas. Jų spaudoje šmeiži- srities, kame buvo neigiamai 
mams pateisinti faktųųiėra: atsiliepta apie Čarlzo Darvi- 
gyveninio < aplinkybės tyčia no-mokslo dėsnius. Tas irgi 
nutylimos, d nušviečiama tik nepatiko vai. liaudininkams, 
Ūeišvengiami blogumai, y- kurie įžiūrėjo paskaitos tu- 
dos, už kuinuos atsakomin- rinyje rėmimą krikščionybės 
ga mūsrį istorija, praeitis, pažiūrų, nors pats prof. E. 
Valdančios partijos yra at-1 Landau nėra krikščionis, 
vaizduojamos kaipo tautos] Teatras, rodos, nieką ne- 
priešas, išnaudotojas, ku- .privalėtų erzinti, kaipo gry- 
riam nerūpi žmonių gerovė. ] nai meno įstaiga. Tačiau ir 
Per tai, skaitant opozicijos ’jis buvo priežastim užsipul- 
laikraščius, visumet įgauni (ti ant vienos studentijos da- 
blogo ūpo, susierzini dėl tų ^ies, kam ji negausiai atsi- 
priemonių, kuriomis liaudis (lankė, kuomet buvo vaidina- 
yra kiršinama nusistatyti ma drama “Per audrą,” ir 
prieš valdžią. jnedalylvavo pasveikinime

Lietuvos opozicijos pąrti-:-i°s autoriaus p. J. Tarvydo 
jos nėra panašios Į Vakarą ‘ Ouatyt._ valstiečių liaudinin- 
Europos tolygias partijas su , pažiūrų!).
blaiva ir protinga pažiūra i Apskritai, tenka pasak \ t i, 
valstybės tvarką. Mūsų opo-įkad opozicijai negali- 
zicijos kovos priemonės ira !nia itikti tiek garbiais gyve- 
paskolintos iš Rusijos. Lie- in.imo reikalų vykinimais, 
tuvos socialdemokratai irl^ek mažiau svarbiais.

"valstiečiai liaudininkai kovo-! Visi spaudos užsipuolimai, 
ja su krikščioniškomis parti- j1x4 priekaištai^ yra lydimi 
jomis be atodairos, nesiskai- įkaušiais koliojimais, kurie 
lydami su teisybes ir doroves Į laikraščiams nesudaro gar- 
dėsniais. Kuri nepaimtame j bes. Anaiptol! jie musų vi- 
opozicijos laikraščio numerį 
pamatysime, kad jis visas 
mirga koliojimuisi vartoti
nais žodžiais, kaip tai: “juo
dasis šeškomas, ” “ kade-
mai,” “klerikalai,” “caro 
Rusijos pasekėjai.” “spau
dos varžytojai ir laisvos min
ties slopintojai” ir t. t. Šių 
koliojimosi žodžių autoriai 
(išradėjai) patys save to
ki no elgesiu apibūdina, kad 
jie yra caro Rusijos žanda
rui auklėtiniai, nesiskaito su 
svetima nuomone. Be to, 
patys ilgainiui gali tapti au
komis ištvirkusios ir nepri
pažįstančios tvarkos visuo
menes, kai|) tat vra atsitikę
Rusijoje. UŠčiavimai tebesikartoja. Bet

;studentai nurims, ir aiškiai 
Kad mis\ lesti opozicijo> : pasisako, kas kuriems rūpi, 

spaudos kovos būdus, nuro-; inoksIo dnrb.v
dysime keletą pavvzdžių iš j yspauda Įvairiai dėl

šio įvykio išsitarusi, irgi nu
rims ir eis kasdienių klausi
mų svarstyti. Taigi laikas 

liai: naudojimosi Klaipėdos Į padaryti įvykio priežasčių ir 
" 111 spaudos taktikos analize.

Šiuo tikslu pakanka duoti 
kalbamos mi’džiayos sugreti
nimas — išvados bus labai 
aiškios.

Komunistas-žydas Noclii- 
mas Jubileras nušauna Lie
tuvos kariuomenės kareivį. 
Karo Lauko Teismo spren 
dimu Jubileras sušaudomas 
š. m. spalių m. 25 d.

Del šito įvykio Lietuvos 
Raudonoji Pagalba Centro 
Komitetas š. m. spalių 29 d. 
leidžia proklamaciją, kurios 
ištraukos štai kokios:

“Spalių 25 d. krikščionių 
demokratų valdžia sušaudė 
kareivį—komunistą N. Jubi- 
lelrą... kademams reikalin
gas buvo kareivio komunis
to kraujas. Draugas Jubile
ras žuvo dėl kilnios komu
nizmo idėjos. To'vietoj stos

Kūrį nepaimtame:
■ suomenę sufanatizuos, išmo- 
įkins būti storžieviais ir aklu 
įrankiu gatvės minios kir
šintojų naudai.

Kadangi opozicijos, ypač 
valstiečių liaudininkų, spau
da perdėm yra persisunkusi 
noru nešvariomis priemonė
mis kovoti su savo priešais, 
priversti būsime ateity tal
pinti iš jų laikraščių ištrau-. 
kas. kad skaitytojai galėtų 
susipažinti su jų darbais.

“Ūkininkas") ’

pastarųjų musų gyvenimo Į 
vykių.

Ėjo derybos su lenkais dė

uostu, plukdant Nemunu 
mišką. Derybos buvo neiš
vengiamos. kadangi Klaipė
dos konvencija, buvo visų di
džiulių valstybių patvirtin
ta, ir Lietuvos vyriausybei 
reikėjo pradėti vykinti duo
tus savo pasižadėjimus. Ne
žiūrint, kad derylios ėjo 
siaurai aprėžtose ribose, lie
čiant vien miško plukdymo 
klausimą, tačiau kiek buvo 
valstiečiui liaudininkų prira
šyta jų laikraščiuose melo ir 
šmeižto, taikomo krikščio
niškoms pa’rtijoms. Arba dėl 
rinkimų Klaipėdos krašte

p reik atevf^vie
tos gyventojai ir pageidavo 
rlįipų valdžia,taikindama 

x Klaipėdos krašto statuto
tam tikrus punktus. Rinki- 
ritfy fiasėkmės tokios, kad lai
mėjo priešvalstybinis gaiva
las, norįs Klaipėdos kraštą 
aktkirti nuo Lietuvos ir grą
žinti jį Vokietijai. Deliai to
kių negeistinų reiškinių opo- 
gifeįja vėl kaltina valdžią, 
apeidama tylomis lietuvių 
klaipėdiečiui menką tauti
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EEMKITE JUODOSIOS 
P E AKCIJOS AUKAS 
Universitetas dar nenuri

mo. Protestai ii- apsikum-

sip^reakcijosmkaeL

Lietuvos
■ eėntfb

Katinas,
1925 m. spalių S d
L: U. Šhiderit Socialistu 

Valdyba š. iii. lapkričio 3 d. 
Universitete viešai iškabino 
protestą šio turimo :

“Iš 1925'ni. spalių 25 d. 
Karo Lauko Tonas nutarė 
nubausti mirtimi Jubilerą 
Nocliiiuą. Šių metų spalių 
m. 25 d. tas nulrimas buvo 
įvykintas — žn»g u.s buvo 
sušaudytas. Tai eilinis kri
kščionių demokratų valdovų 
žiaurumas.

• ‘ Mes protesbjame prieš 
tokį žiaurų valiotą terorą 
ir primename draugams bū
tiną reikallą nurodyta darbo 
masėms to teroro kaltinin
kus...

L. U. Stri, Socialistų 
Dr. Valdyba.

Palyginkime mano pa
brauktąsias vietas. Ura aiš
kus šių dviejų dokumentų 
ryšys. Socialistu Studentų 
Draugija užtaria Juloilerą — 
komunistą, kuris ž uvo dėl 
kilnios komunizmo idėjos. 
Šituodu dokumeiiai buvo 
pagrindu spalių 51. įvykių 
L’ ui versitete.

Tolimesnis šių driej ų do
kumentų tęsinys eina dviem 
kryptim.

a) Studentai ateitininkai 
ir kai kurie artininkai 
smerkia Lietuvos lareivio 
žudytoją Jubilcrąir jo užta-

■ re j us Stud. Socialist ų Drau
giją. kuriai Uiiversiteto 
vyresnybės buvo kišta dary
ti viešoji paskaita Universi
tete. Jie nurodo.kad L. U. 
Stud. Socialistui Draugija 
aiškiai remia koninistus, to
leruoja ir leidžia teroristi
nius aktus ir šaukia neleisti
nu būdu ardyti viešąją tvar
ką. (žiūr. protesto rezoliuci 
ją). Socialistai putlieji ke
lia triukšmą ir prasideda 
formalios muštynš.

b) Po muštynių prasideda 
protestai ir boikto skelbi
mai. Jie buvo Įvairūs. Cha
rakteringiausi citlĄJULŠ “L.

SVARBU LIETUVIAMS
Nepamirši i te gerblhnUejl paremti sa

vo tautieti. Mes turimu batij-shae Jcrnn- 
tnvę. Mes pasistengirhe pritaikyti ba
tus pagal reikalavimu. Kreipkite® ir 
reikalaukite sąmpalįn p.mėš phtiie&irto 
kokiom sąlygom galima pirkti ir prl- 
giijslme šampa liūs.

John SlifkO, Agento,

kilis reagavo spaudi. “W- 
taš” No. 250 sakb, kad fb- 
kios taustyhes ųėra girtmąs 
dalykas ir kaltina nė. tiek 
studentus, kiek. Universiteto 
vyresnybę, kuri dėl apsįlei- 
dimb ar tendencingos tote'' 
raneijps nėsugebejb pati re
aguoti įjriėš socialistų siu-i 
dentiį neleistinus protestus; I 
Tam pačiam numery atitai-, 
soma “Lietuvos Žinių” ten
dencingos klaidos. “Ryto” 
Xo. 249 paduota protesto re
zoliucija, kur -nėra jokių 
vulgariškų išsireiškimų idė
jinių priešininkų adresu.Pa- 
čio įvykio aprašyme (“R.” 
249 ir 250 Nr.) pavartota žo
džiai priešininkų adresu: 
“Trockio bernai,” “šmeiž
tas,” “melas,” “provokaci
ja.”

Imkime “Lietuvos Ži
nias.”

Spalių 8 d. įvykiai didele 
pagieža ir tendencija buvo Į- 
tertinta. Jau nekalbant a- 
,pie tai, kad “Ryte” buvo 
nurodyta “Liet. Žinioms” 
visa eilė nuo tiesos nukrypi
mų ir dalyvavusiųjų asmenų 
atvirų-laiškų, kame užginči
jama “L. Ž.” prasimanymai,
— pačios “Liet. Žinios” No. 
254 atitaiso jų paleistą žinią, 
kad muštynėse. dalylvavęs 
politinės policijos viršinin
kas p. Račys. Manau, kad 
toks atšaukimas reikės pada
ryti ir dėl Matulionio, kuris, 
kaip skelbia “Lietuvos Ži
nios, ? ’ visai nėra Kiūkščionių 
Demokratų Centro Komiteto 
nariu.

“Lietuvos Žinios” neišlai
ko bent kiek ramesnės nuo
taikos. Žodžiai: “Ateitinin
kų gaujos, juodašimčiai, 
chuliganai” labai dažnai
vartojami ir įvykių aprašy- Amerikos pilietybės, 
me ir protestų tekste. Tik
tai No. 254 straipsnio “Ką 
pasėsi, tą nupiausi" tonas y- 
ra daug ramesnis ir žodžiai 
nevulgarūs. Šiame straips
ny yra pasakytos dvi tiesos:

Pirma, kad šiltų vietų ga
li laukti net mokslo įtekaiyc
(mano pabraukta). IŠ tik-, 
ro. Tokių U’niversitete esa
ma ne tik asistentais, bet 
profesoriais ir net dekanais
— tik deja — jie socialistai. 
O mokslus baigę tų šiltų vie
tų Universitete negauna — 
deja — jie katalikai.

zAntra, kad muštynės Uni
versitetuose paprastai būna 
revoliucijos ir civilinių ka
rų kregždutėmis. Žinoma, 
jeigu Universiteto vyresny
bė ir teliau tokios taktikos 
laikysis — gal, Įsidrąsinę ko
munistai, Universitete ir 
protestus rašys, ir proklama
cijas dalins, ir. revoliucinių 
komitetų posėdžius laikys? 
Taigi “Lietuvos Žinioms,” 
iškėlus sveiką mintį, ar ne
būtų laikas patikrinti kai 
kurių asmenų it mokslinio 
cenzo didumas ir valstybinio 
lojalumo tikrumas.

O “Lietuvos Žinioms” te
lieka palinkėti už atvirą ko
munistų gyūejų rėmimą. 
Atidarę duris pasiprašykite 
svečius į vidų, it, • eidami jų 
nurodymais iš proklamacijos 

vo — ir koffiUiiist: gjrtėjai spalių Ž9 d. “pakelkite pro- 
ir komunistų g£nėji| gynėjdi pešto balsą prieš kruvinąjį (pasižadėjimą šio turinio f, i. 
varpininkai,^ lydai ir. kiti- .terorą ir remk^te juodosios “Ponui Vidaus Reikalų

AMERIKOS LIETUVIŲ 
ŽINIAI

lydami brangiau už j 
keti.

Šią vasarą Švedijos 
pasirodė Lietuvos sviesta 
to sviesto pirkėjai-švėd

____  o_i________ Švedų Lietuvių; -Šį|L 
vos pilietybei! ir iškilmingai kaip tik tųe dviejų tautu- 
pasižadu pildyti visas Lietu- siartiiiimą-; savo tikslo 
vos pilečio pareigas. Para- grindan padėjusi, 
šas........

Šituos formalumus atli
kus, išduodamas Lietuvos 

Amerikos nacionalis

192.. m......... mėn. ... .4. aš,
žemiau pasirašęs pilietis 
.... sūnus, gimęs..........met
apskirties .... valsčiaus.... 
kaimo, šiuo išsižadu Ameri
kos Jungtinių Valstybių pi- tenkinti. 
1 iety bes, noriu grįžti Lietu- f

Pilietybės atžvilgiu Ame
rikoje gys'ena lietuvių Lietu
vos piliečių ir lietuvių Ame
rikos piliečių. Pastarieji y- 
ra dviejų rūšių — vieni yra 
gimę Lietuvoje ir kuri laiką 
Lietuvoje gyvenę, kiti yra gi
mę Amerikoje. Gyvenan
tiems Amerikos lietuviams
Lietilvos piliečiams nėra ma- pasas, 
žiausių kliūčių grįžti Lietu- pasas kartu su pasižadėjimu 
von ir naudotis visomis Lie- siunčiama Užsienių Reikalų 
tuvos piliečio teisėmis. Ta- Ministerijai, kuri juos įtei- 
čiau priėjusiems Amerikos kia Amerikos Atstovybei 
pilietybę lietuviams grįžimas, Lietuvoje.
Lietuvon ir Įsigijimas Lietu- { Lietuvos pilietvbės klausi- 
vos piktybės su visomis josimas yra labai aktualus A- ijį 
teisėmis yra surištas su kai merikos lietuvių tarpe. Del 
kuriais formalumais. i - - -.....................

Einant mūsų Konstituci-'fuvos kompetentingose tetai, 
jos § 9niekas negali būti °’osp- laikau reikalinga jį pa- 
dviejų valstybių piliečiu.Va-, '•tekti amerikiečių žiniai, 
dinas, — lietuvis Amerikos 
pilietis, norėdamas įsigyti 
Lietuvos pilietybę ir jos tel- į 
sės būtinai tini atsižadėti A- Į 
merikos pilietybės. Einant ■ 
Amerikos įstatymais, Ameri
kos pilietis, išvykęs užsienin 
ir per dvejus metus negrįžęs 
Amerikon, savaimi nustoja ;

švedai, Švedų Lie&iygi 
jos nariai, ir ne piSįaiy 
kėši Lietuvon vien\tikr^_ 
kad priklausymas

, I Lietuvių Dr-jos suįėlčįl 
' susidomėjimo tuo

ji jie panorėjo^jiAiisti 
į-į *

to išsiaiškinęs klausim, Lie-1 * švedu Liė&vUDį. 
tuvn^ knmnpfpnfincrn«p i• 1 < . - . ; ,žskutimam sayo;įfose^ 

rė lapkričio 30yd.j ž|į|||įį 
XII dieną; suruošti did 
pietus, į kuriuos 
kviesti Stokholmo 
ninkai.

Nepasinaudojus
Lietuvių Dr-jos pakriet®| 
Lietuvos laikrastiniiiką^^^ 
žemės ūkio. datbudi^^M 
dabar tas pakvietiįi^y^fe 
pakartojamas. sėkanČ^U^į 
sarai. Tai • beųdiU
Lietuviui Dr-jos

LIETUVOS-ŠVEDIJOS 
SANTYKIAI

Kaune viešįs mūsų atsto- 
Sakysime. lietuvis Ameri- vas Švedijoj p. Jurkūnas-_______ _ „rfS.____

Šeinius teikėsi nušviesti “EI- bruožai. Draųgij^yt^'^^^
na karšto noro.‘ ;v^kti^^Bh

kos pilietis, dvejus metus iš- j 
gyvenęs Lietuvoje ir nepada- tos”' bendradarbiiu liūdi e- 
ręs leidimo pratesimo dar nius švedui, lietuvių santy- plačiausiai ’ir prišųįetLifįB 
dvejiems metams, savaime kius. ’ -
tampa žmogumi be jokios pi
lietybės nė viena valstybė kiai, pradėjo p. atstovas, nū-

sutruinpinhho kfeRdy<^|
Švedijos Lietuvos santy- Švedijos' ir Lię|ųvpšv:^įp 

nv yxvxxca pidMvjv P. uioLvvcv,, jin- būtų gera, kad'čia
pas save nelaiko, tai savaime dien yra geri, bet yra daug sisteigtų aiial<)giile JjętU^Į}|
1 1 ........■> i . švedų DraugijŽykąią’i^^yg

pusės prisidėttj. ipti-c

“ Degutimnkan I loikotas.
Mes—1) L. Un. f>oe. Stu

dentų Draugijos Varpas,” 
2) L. Un. Soc Studentų 
“Žaizdras,” 3) L.Un. Stu
dentų Socialistų Draugijos, 
4) L. Un. Studento ‘“Kultū
ros” būrelio, 5) L Ton. Stu
dentų Žemaičių Susivieniji
mo Draugijos, 6)L. Trr. Stu
dentų Žydų kalbai i r 1 itera- 
tūrai tirti Draugijos, 7) L. 
Un. Žydų Studentę Draugi
jos “Jauhubmeuė,’3 ’S) L. 
Un. Žydų Studentų Akade
minio Susivienijimo Draugi
jos—Valdybos sutrinkusios 
į bendrą posėdį (nisno pa
braukimai) 1925 m. lapkri
čio m-. 9 d. skelbia boikotą... 
Studentų Ateitininku Drau
govei ir Korporacijai “Neo 
Lituania” už spalių8d. Įvy
kius.”

Kaip matote — susibūrė 
visi giminingi gaivalai. Ši
toj gražioj šeimynoj trūksta 
dar lenki} — šiaip visi pribų-

co.

kyla reikalas duoti tam as- davinių tikėti, kad jie taps 
meniui kokią nors pilietybę, dar platesni ir artimesni. r .. . ±______ r
Einant mūsų Konstitucijos Gerai žinoma, kad ’švedų to pat uždaviniai 
§8. asmuo, norįs gauti Lie- valdžia ir \risuomene yra ’ ' '‘ '
tuvos pilietybę, •turi gyven- draugingai nusištačiusios 
ti Lietuvoje ne mažiau, kaip Lietuvos atžvilgiu, pavyž-
10 metų. Vadinas — ir A- džinu švedų spauda nepite-j_____________ 1 ■„ -
merikos piliečiui lietuviui leidžia progos nepamiiiėjusi I 
reikėtų gyventi Lietuvoje Vilniaus klausimo, kelia jį mašmoiiiiš:ke_ 
bent 10 m. Bet. einant ki- aikštėn mums prielankia džius dabar
tais Konstitucijos paragra- prasme, nurodydama, kokia kirsti jpbr 5 friiiifitas. 
fais Lietuvos piliečiais lai- žaizda yra padaryta Lietu- j 
komi visi lietuvių kilmes as- vos kūne, Lenkijai sostinę ir 
mėns. i 
piliečio lietuvio kilmė nega- dalių okupavus, ir mano, kol 000,006 cigdi%tą.
11 kelti nė mažiausio abejoji- tas klausimas nebus teisiu- -----------------
mo. tai Amerikos piliečiui gai išspręstas, ta žaizda nfe- 
lietuviui jokių kliūčių neda- galės užgyti ir Pabdltijoš 
romą iš administracijos pu- valstybių Lenkijos santykiui \
sės tapti Lietuvos pilečiu ar- negalės ateiti į norfnales vS- < 
ba po dviejų metų, gyvenimo žes.
Lietuvoje, arba tučtuojau Lietuvos—Švedijps.ekpnd-
jam grįžus Lietuvon. Jeigu miniai santykiai 
nėišejtis dvejiems metams čįai auga. ' ūg/ U ' 
būti? norima,gauti Lietuvos Kliūtis, kuri 
pilietybė, tai*  reikalinga pa dėti Lietuvos

valstybes 
kadmųsųgatainiojai irekš^ flgHSES 
portmihkži iiėra pįįąį 
prie tos'rihkos y
ląvįin^. :•
Švėdijbj.įragy^S&Stląbaf x

kiaiit iš abi’ejit
] i nia pasiekt i ’< pdgei^^j^ 
rezultatų. L T*®

’• -

......... ...... . H _____ d_______ y. _ KinijaperĮmete^^
Kadangi Amerikos vieną Lietuvos svarbesnių tuoja iš Suv.^Valkt^tjj

duoti prašymas Vidaus Rei- Švediją ir į Sfcjstį 
kalų Ministerijai, pridėti iš-.
rodančius dokumentus apie
savd kilihę iš Lietuvos, pri
dėti skite Amerikos naciona- 
lį pasą ir duoti iškilmingą '

taangus,- bėt

w 

(-< A'AŽi



. ^paisii^f^Frci-.

O
■?£s4X‘

L^TUV^BEEiŪj 
šiibatos vakaii’^ 

Be' Bowen St. So. 
S •‘didelis, lietuvių bū- 

pinigų. Netikėtai 
»durys ir pasirodė 

O pinigų krūvos 
Pašauktas policinis 

filius ir 17 lietuvių 
^pę^iiiovadoj.
^’bėda ir baisūs rilio- 
tdarbininkams per gir- 

igi&r kazmavimų.
vJie p.

ypąsizymėjiisimer-

tonų per •išk^l^Žį^į^y- 
ra visam

te- 
nisęe|^^^i4^&!į>^den- 

išėjo 
pan£dč|Įęriyįė-įyB!. Su ja

' Du draugaij t rhūhšainėš 
:šikat^ susipyko ir apsišiiuki<. 
vo. Vienas jų labai užsigavęs 
ir supykęs, klausia kito mušei
kos: '

— Ar..., ar... tu ištikimų, ar 
taip sau juokais man į antausį 
skėlei? r : .

Žinomi- kad ištikrijjų.

RAKĘ ė
Kosįumeri^t”‘Kiip MtjĮaš 

vakar gavau didesnę porciją;
Veiteris.—O k-ur vakar tams

ta sėdėjai? ? .t;
Kostumeris. — Prie lango.
Veiteris'—Na, tai aš supran 

tu.' Prie lango duoda didesnę 
porciją, cfel ‘"advertaizinentb;”

•bfifj)
i ii . umieta^snrpitĮr: ka^LjpiTĮiicgi

Šeimininkę. Gal" ji ir ver
kė, .bet. aš noriu pinigus už b u- 
tą’.gauŲjškąlno. -... , ,

įtofi^tąlr'Lat 'di-HŠ*  ■ įtifihin?-a^88

: Mim w ’
. ; '‘ik-ėT į'i- ,

S. šęjtnynų, 14 kambarių namas, arti 
Bruadvvay. Įšljaps labai. fRros. Kreip- 
kitėS' te^efąniu B. K 3300, įCoU' 2379. 
Jei .raštų?‘-‘p(ifį»įslftko’>.adi]i. : (15*1K)

• SU '.
ryt*  hr n«o 1:89

> trnjwAtOO iki 8 rah Takam ;
«ral)**o«-Tak»r*i»  -1 

ir nedėldlenlals, talp-gl serėdomls I 
-nuo

LIGONINĖJE 
Daktaras. — Kiek išmirė ? 
Narse. — Devynių 
Daktaras-----Juk vakar vais

tus išrašiau dešimčiai.
Norsė. -r- Taipv,bęt vienas 

atsisakė juos vartoti.

JTO»«BKAPARsim
3 šeimynų namdsi4ruhbų ff^Sfeymu, 
elektros šviesųdr umųdynMĮs, šįk;is ir 
&dtas vanduo, jiullhNtetLnetcrtrTho- 
maš Pa,r£ Ir Įlprch.estę£
tušti norinčiam savo namuose gyventi. 

CGrJJ-19)

einį jkaWį‘ d^vyrar teip-gi 1 
pasižymėję :aįe&& Jie per ‘ 
15 tššandi]. eis be sustojimo.

Dar prieš metus laiko Miss 
Eleonora Sears yra išsireiš
kusi, kad gražiame ore ji tą 
kelionę galėtų padaryti. At- 

Du sirado žmonių, kurie sutiko Į 
is žuvo viename kam- “betus” daryti. Ji jau per | 

po num. ikeletą kartų buvo pasiryžus [ 
tą kelionę daryti, bet neina-! 
lonus oras vis sutrukdė. Ji 
atsisakė pasakyti ką ji lai
mės jei tą kelionę atliks ir ką 
pralaimės, jei neatliks.

Ji pribuvo i Providence 
nedėlioj 6 vai. ir nuėjo gul- h 
t i. Atsikėlė 12 vai. naktį, pa
pusryčiavo ir apsirėdė kelio- 

Gii.nūn.

įV0 PENKI ŽMONĖS
Įętį, iš subatos į nedėlią j 

^^penki žmonės.

Be namuose 
’Washmgton St. Vie-i ..

ų-vakare nuėjo gulti, o 
^jjędu rasti ant grindų 

ir apdegę. Jų pata- 
lllovoj besanti sudegus ir 
'"ętina, kad nuo to neužsi - 
^hei sienos nei grindvs. 
5syrai matyt nakti rūkė

berūkydami užmigo. Gi i nūn. Lvgiai vienai išmušus 
egančių cigarų užsidegė-pasileido kelionėn. Kaista 

stalinė ir ėmė abu kepti, ikava ir kitokie valgiai auto- 
Bu-tę jau neįstengė šaukti Imobiliuje gabenama paskui 
išbėgti, o galėjo tik iš lo- j ją.

išsiristi.
^trečias žmogus rastas ne 

|^as po num 283 Sliavvmut, kėse

Perdu pastaruosius mėne- 
.ius ji darė Bostono apylin- 

( ? maniebrus i r daug
Jis turėjo kietą kulnie- vaikščiojo po Biuc Hills re- 
girtas virto ant lovos 

khd prisismaugė ir pasi 
augę.

^Ketvirtas negyvėlis buvo1 
B-na. amžiaus. Jis rastas ap- 

ėdęs lovoj negyvas.

Is Bostono į Providenc-e 
yra 50 mailių.

RODYKLĖ No. 8

SEIMININKĖMS KELRODIS
Šašo ISABELLE KAY

Lietuvė šeimininkė Amerikoje visados trokšta gauti patarinrų 
pagerinimui jos žinojimo atlikinėjant pareigas kaipo šeiminin
kė ir motina, šitose skiltyse kas savaitę tilps straipsneliai ku

rie bus indomųs kožnal Lietuvei šeimininkei.

FARMERIŲ MOKYKLOJE
Mokytoja. — Kąda patogiau

sias laikas sodne obuolius skin
ti?.- - . /

Mokinys. — Kada sodne nė
ra nei šunies, nei sodininko.

Palestam Antano PableEcko. Jis pir
miau gyveno Rochestėr, N. Y. o dabar 
nežinau kur. Jis"puetaa iš LfėritVos Tel
šių kitimo, Stačiokų vai., Slitttllų įpsta 
Prašau pranešti šiuo antrašu: Frank 
Miežis, 611 Morton Ave.,’ChesterM‘a.

-- -OFISUOSE-----
SOUTH BOSTON? NLASS.: 

414 Wi BębSdway
= ' -tPeL S':

BROCKTON MASS.: 
<4584 No. Main Street 
r i Tel, Brockton 7180 

RESiDENČiJOS Telk B. 8429-W
*w

Virimo Receptai
Niekas nėra taip skanu nrie mėsos, 

vištos ar žuvies, kaip skanus ajtetizuo- 
sosas. teras susas pagerina vi- 
skėnj ant 50 nuoš. Sekantis re- 

yi-a vienus kurį rekomenduoju
naudot nuolatai, kadangi jis vra :d;a-

mus.
ROYAI.IS SOSAS

Pusantro puoduko •••<«;>< >ratv<! j 
k .'.aukštai sviesto
2 šaukštai miltų
i puodukas vandenio
Pusė šaukštuko druskos
1 šaukštukas kapotų oetraštai
1 'aukšrukas trintų šalių pipirų
1 šsiukštukas kapotų svogūnų 

kotai .rrybn.. pusiau >x»ri>jautų

j »ier

Sutirpyk sriestų skarvadoj. Sudėk 
vo-.-uiius ir žaiio.s pipirus. Virk npte 

astuonias miliutas. Dadėk miltus ir

New Yorke pradėta staty
ti nauji tuneliai požemi
niams .geležinkeliams. Tune
liai atžeis $506,000,000.

TAI BENT KAINAVO...
— “Ar žinai, brolau, kiek aš 

išleidau, litelių, kai norėjau 
rasti mokytojo vietą,.”

— “Keturių litų manau už
teko.”—

— “Ek jūs vyrai be gyveni-
' mo praktikos...”

— “Na ir kas tokisnutiko?”
— “Nugi žinai, jog Lietuvoj

g PEL. So. Boston 0506—W.
| LIETUVYS DANTISTAS į 

h. L tAPOčIOSj 
8251 Broadway, So. Boston \ 
g (“Keleivio” name) 5 
SOfiso Valandos: nno 9 ik! 12, nve 5 
jt JH 8 Ir nu© B :30 Iki 9 vakare S 
JSeredomis nuo 9 Iki 12 vai diena > 
SSubatomia nuo 9 iki 6 vak. Nedš i 
j domia nuo 9 iki 12 (pagal ratartj S 

«S36S8SO6S63S3CS6SS30SX3WX3SX3^^X>.*

Naminiai Pasigelbėjimai
Nuėmimui rudžių nuo blekinių iš

trink jas :--u plyta ar smulgiu pustomu 
akmeniu ir nptrink kerosinu arba leisk 
kerosimu pasilikti ant rudų kad jas 
suminkštinus, paskui nutrink su ply-

Vandens plėtmus lesgvai galima iš
imti iš šilko arba sauso su garu, kuris.

i kad tikrai outų sgusas, reikia ieisti '
. 20-ties apskričių esama, bet gi

?s nežinai kurioje rasti liuosų mo 
kytojam vietų. — Ir kas beda- 

amazgojamu, gražiai išrodan- ryti? Rašai prašymą Šv. M-jos
/s.,t. <-» w-» <•#»•»» 4 v ir» 4 #

i prad, mokslų Departamentui, iš 
j kur nurodo kreiptis Į tos aps
krities Inspektorių, kurioje no
ri gauti mokytojo vietą, 
bedaryti ?

Rašai pagalios, žmogus, 
prašymų, apmoki kiekvieną, 
keturiais litais žyminio mokes
nio ir lauki prielankaus atsa
kymo.

Tai matai, brolau^ kiek man 
prašymai kainavo...

įh-t sulankstytą audeklą.
Skystas vaškas reikia naudoti -ant 

:--okių -linoleumo grindų patiesalų. 
jis l' itrina į ųaviršį ir susigeria. T 
vaškas sukietina >r padaro ’inoleumą 
lėll.gA-.i: :;tl ...
,’iu. ir ,iesiog apsaugoja jį ir pritino-.- 
d:-, l.-.uig.'.t: gyveninio linoleuraui. !

Grožės Patarimai I
Reikti bmų labai atsargiai naikinant 

nereikalingus plaukus ant veido. Jei
gu naudoji kokį preparatą dabokis kad 
jis nebūtų toks, kuris uždžiovinti sky
lutes. kurios maitina odą. kitaip >da 

sa ir šiurkšti. Svarbu kad butų 
šakmskada nautoji tą prena- 

ra įpie penkiasdešimts visokių 
•į išdirbama'ir reikia būti ;it- 

kok; naudoji. Naudok toki pre- 
kuris sunaikina augimą. !>e

> ir kuris iškelia gražiai idau

ir

Ką
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ATNAUJINK SAVO 
NAMA

Pagal Naujausios Mados 
Pakelk Vertę

Atnaujink savo namą, pagal nau
jausios mados ir padidink jo vertę. 
Įveskite vandens-patogumus ir šilu
mą. Įmokėdami tik 20 nuoS., o lie
kaną galėsite išmokinėti per 12 mė
nesių.

JAMES P. TANCRED
272 Broadway. So. Boston

Tel. S. B. A245 '

TeL So. Bostoi' ž? I

J. MAGDONELL, M. 0 ?
GaU«»a (r Usru^.

0Txao valandos Rytate ik 
Po pietų nm . 
Vakarais ua<»r 

B Broadway, So Bosu.BOSTONU DRAUGUI
VAipiJMESAi

ŠV. JONO EV; BE. PAŽEU 
DRAUGUOS VALDYBOS

r.denir

Virtuvės Reikaluose

I

DAKTARAS h LANDŽIUS
. (SEYMOUR)

Avenne

po. globa mototok *Y*

’in «;a

pa matysit
kų pro-DC”

ŽU-
T«L Brockton 5112 : f

natom:

>a i i voru

L-Lšv

Ypatiška. Sveikata
?:k;ita nereikalauja skriaus- 
n> to, ką apetitas reikalauju 
•eikia vis apsižiūrėti su pri-žiaus nežinia de 1 kokios 

iežasties staiga mirė. Dak-

ŽUVIMAI Pf’R AUTOMO
BILIUS 

assachiBctts valsrijo 
®tdtnobiliu katii-rrofe.- 
r* 5 žmor.iu 

hilistu . .
»RT>iu atimta 290.

VOVERĖS TVPJKĖ ŠUNĮ
Harvardo universiteto dar-

jper metui metus bec
čios bukščios voverė

ųne turėti “fmiių." Bet
Ifjos tas “fones” pradėjo, 
^didelis, 20 svaru . .
^Sęlis užtiko įKuiešutau-.

cių voveraitę.
turėti reikalo sa 
o pudelis lindo.

neno- 
pudo- 
Tadn

irkoj paskelbta voverį-; 
bbąizacija ir tuoj pustnzi-' 

jų atsirado. T'žatak:
^agų pudeli, sužeidė 

kad šunelis turėjo būt 
mgšibentas gydvti.

gTIK VIENAS LIETUVIS 
Bostone yra išduoti 64 lai 
adiLiarduoti revolverius.Tu 
tflmų. turėtojų tėra 16 ame- 
0§>uŲ, rusų net 37. anglų 2.

5. lenkų 1. 
lietuvių L

t>EL NUSPROGUSIO
BANKO

Oriono nusprogusi o O, 
m Trusf banko rei- 

•TiėT teismą i n u nėrė i o 
toriam s bus išmoka-

Ba U:
|Ms. Depozitorių turė
&0.

šieji pinigai bus iš
^gruodžio 19. Tame 

denoziforiai turi 
153 State St., Room

NAUJAS IŠRADIMAS
& DEKSNIO GALINGA MOSTIS 
Gydo*  Reumatizmą, Ranku, Kojų, 
Nvjraro*  skaudejima, Šalti, Ranku, 
Kojų, tirpimą. Dusuli, Galvos skau-

Taikstančiai žmonių

Deksnio Gailu ja Mi 
verta aukso, Įdek ji 
lig naudos gydymo.
Kaina 75 centai. $1.50 ir $3.00,

Klauskite pas aptiekusius teip 
DEKEN’S NEW DISCOVERY 

CINTMENT.

Seksais Ciatmeat Co, 
518 MAIN ST. BOX 352 
HARTFORD, CONN. U. S. A.

be gerų pusryčių. Negali nt- 
darbo su "reikalinga ęnergi- 

skiivis neturi maisto. Geri 
.tiri susidėti iš vaisių, džiovi- 

ntiodelio kavos arba pieno. Ge
netine oailgin-i

Mes Rekomenduojame Pirkti Sekantį

išsisukę

Teisėjas. — Liudininkai pri
pažino, kad tamsta buvai gir
tas, kadangi tvojai savo drau
gui pilna bonka į pakaušį.

Teisiamasis.,— Taigi, pone 
teisėjau, nes jeign būčia buvęs 
blaivas, tai pirma būčia išgė
ręs degtinę.

Pirmininkas — Mi Zoba,
539 E. Seventh St, Se. Boston; Mac 

Vice-Plnriininkas J. Petrauskas,
250 Gold Stį So. Bostoa, Slasa

Prot. Raštininkas — J. Glineckis,
5 Thonaas Pk.. South Bestom, Mašs.

Fin. Raitininkas — M. Setas,
40 Marine Rbad, Sa Boston, Ma> 

Kasteriąs — A. Nauflžlūnas, ’
885 E. Bro&dvvay. So. Boston, Mas> 

Tvarkdarys — T. Zafklg,
7 TVJnfleld St., So. Boston, Ma»‘ 

Draugija laiko SusirinklniM kas tre
člų nedčldlenl kietevięao ntaesio, 2-n 
valandų pd »raptJoR saKj, 4P 
E. Seventh St, 8o.-Bostei, žžeša

| Naujas Lietuvis Dentistas f 

|DR. ST. A. GALVAM | 
| (GALINAUSKAS) I 
g 520 P Broadway, Boston | 
gGfisns atdaras nuo 9 v&J -ryto fkf Į
2 7a» ’r nuo 1:30 vai. po pietų ■ 

iki 5 ^0 vai. vak, Ir nuo 7 iki 9 i 
f vai. vata šventą dienų pagal susi-g 
S tarimą., , /Tel. S. Boston 2300 f

■■ III 9 ■ E S B 8 i»l9Ba«H811»!lgJ»BB3g8tū5B8tJ!5gglIaBgEilUFį

JŪSŲ SVEIKATAI
įgyti. Tnktarai sako vai- 
i-as. Geras vaisių saladas 
įsite. vienok, vaisių tlaralą 
:ysite. kad jis prisidės priesu Standard ar Chaliange Pienu.

j<> skanumo, šitos pie:;o rūšys
Vartok jas kada tik reikia pieno ir cukraus sykiu. Patirsite, kad ka- 

a ar koko skanesnė su jomis.
VAISIŲ SALADO DARALAS

Pusė puodelio acto
Pusė šaukštelio muštardos

3 šaukštai sutirpinto sviesto

lak kiaušinius iki šviesumos t supilk pieną, druskų ir mušt ardą 
•ai suplak. Pridėk dabar actą po truputį ir sutirpintų sviestų, 
su kiaušinių ptak'.uvu ir padėk ant ledo sutirštėti. Tai skanus

DYKAI
dėlę vertę. Už 50 Jeil>eįių jus gausite gerą 
'iksln. () neima <lnug iki susitanpo 50 lei- 

Tą ilovanų galite aaull musų premijų krautuvėse. Jei nėra ru
st; miešto, atši pk:-0 b'ib'ums i The Burlente Premitun Com- 

pąr.y. 44 Hti<ls<>n- S’.. Xj®.v Ynrlt City, pažymėdami numeri norimos 
mos krrtp nrt -pnvnitrslo ir ji bus jums pasiųsta dykai.

Mūsų Boston’o Premių Krautuvė Randasi Prie 
89 Friend St., arti Haymarket Sq.
KITOS PREMIJŲ KRAUTUVĖS

BRIDGEPORT, CT. 
105 Congress Street 
netoli Main Street

FALL RIVER. Mass 
3 4 — 3rd Street 
netoli Bedford St

PHOV1DENCE. R.

Pradėkit Taupyt Leibelius Dabar, Gavimui Brangių 
Kalėdinių Dovanų

10.5 Temple Street 
netoli Cro’-vn Street
I., 49 Abom Street, netoli Washlngton St

VLSAIP KRIKŠTYTA
Jokūbas. — Ar žinai, kaimy

ne. kokis sutvėrimas užvis 
daugiau vardų nešioja?

Tamošius. — Hm... kas gi to- 
kis galėtų būti, ar ne juodas 
velniukas...

Jokūbas.—O ne. brolau, jam 
toli tos garbės...

Tamošius. — Tai gal auga- ; 
lai kokie ar kas tokis...

Tamošius. — Ir labai aš ją i

Jokūbas. — Na tai klausyk 
kiek vardų jinai turi: degtinė, 
arielka, šnapsas. samokurka. 

’samogonka, samogliorija, na 
■ minė. karklinė, gyvybės van
denėlis, velnio ašarėlės ir daug 
kitu vardų.

Tamošius. — 0 arielkėle tu. 
pilkoji kokia tu štukorka... che. 
che, che... Į sveikatą.! Išmes- 
kis po burnelę daugiavardės....

VALDYBOS ADEESAI 
BOSTON, MASS? > -•j ■ 

PIRMININKAS - V. ZąUeckas,
514 E. Broadwajr,So, Bojton, Ma*  

V1CE-PIRM. — Povilas*  fehila, ’
95 C Street So.-Boston, Mass.- 

ROT. RAST. — Antanas Marefan»,
450 E. Seventh St, So. Boston. Mas*  

FIN. RAST. — Juozapas Vinhevlčtaf
906 E. Broadvay, So. Boston, Mas> 

KASIERIUS — Andr. Zalleekas,
611 E. Flfth St, So. Boston, Mas*  

MARŠALKA—Kazimieras Mlkaillonls
906 E. Broadway,. Sa Boston, Mas*
D. L. K. Keistučio Draugija laiko m 

vo mėnesinius susirinkimus kas pirm., 
nedSldlenJ kiekvieno mėnesio, po nūn*  
894 Washlngton Št., Boston, Mass 
1:30 vaL po pietų. Ateidami ant susi 
rinktino atsiveskite su savim daugis 
naujų narių prie ramsij draugijos p*  
rašytL

IR. A. J. BURK P- 
1GŪMAUSKA8 

mc> Mjud St. Monteiio b>».
Rrnso Street

LIETUVIS GYDYTOJAS 
IR CHIRURGAS

Gydo aštrias ir kroniškas užsisės 
justas ligas vyrų, moterų [r vaikų ‘ 
pagal všHaushiš metodnš, kaip*  tai: ) 
ultra-violetlnials spinduliais, kvvartz Įj 

’ žiburiu, thermo therepa, ir kitais 
elektro medikališkais budais. Egza- 
tninuoju kraujų, šlapumų, tr spiati 

’dulus savo laboratorijoje. Nutrau
kiu X-Ray paveikslus. Tetpgi nu
teikiu patarimus Išlakate.

Ofiso valaitdos 
nuo 9 ryte iki 9 vakare

381 WEST BR0ADWAY 
f South BoąUm, Mas*.

(Antrvs tūbos)
Telefonas-------- -———S. B. 4OOt>

MOKINKITĖS ANGLIŠKOS 
KALBOS

Tūkstančiai Amerikos lietu
viu pasiryžę iki gyvos galvos 
gyventi Amerike. Tokiems vie
nas svarbiausių reikalų šioje 
šalyje yra angliška kąlba. Mo- 
kinkitės jos visokiaia būdais. 
“Darbininko” knygyne galima 
gauti angliškos kalbos kalba
mokslių ir žodynų.

Didelis angliškos kalbos va
dovėlis iš 310 puslapių kainuo
ja $2.50.

Didelis ąngliškai-lietuviškas 
žodynas be apdarų $5.50, ap
daruose. $6.50.

IV KAZHCKSO K K0WOj 
VALDYBOS AMTBltAI

Pirmininkas — J. Jarpta.
225 L Street, So. Boston, Ma*  

Vira-pirm. — J. GrublnakaM,
157 M Street. 8o Boston Ma> 

Prot. Rašt. — VL Mickevičius, 
405 Third St., S. Boston, Haas 

Ftnlnjnj Raštininkas — K KlSMa
8 Hntch Street, So. Boiton. Ma» 

(Miniukas — L. Svagždyg.
UI Bovren .Ft, 8a Botton. H»r 

Tvarkdarys — P. Lančka, '
895 E. Ftfth St, 8a BoCon, 

Draugijos relkalafa krefytit&
I protokolu raitininku.

Draugija savo atulrhHdrai latko 2-» 
nedadtenj kiekvieno jm&eslo l-tną ▼>’ 
-m pietų parapljoe aaWk 4te Ssver

' Resldencijos Telephonas: 0779-R. K. 
Ofiso Telefonas So. Boston 0779-W

S. BARUSEVI6IUS
LtetnyMkB» Grabelius, balsaaaot<> 
Jas, Besi Ekrtate fr Public Notares 

258 W. Broadway

Pirm. — Z.
80 Corbet St, Dorchester, Mass. 

Vlce-PIrm. —A»Jsnušoni€A -

Fin. Rafit. —‘j. Keys, 
115 G Street, So. Bocton. tfa»

.DrangŲo*  relkiĮąla kreipki t& yteadoe* **̂ a** < a&  mik.

▼tkuv

RfekTel. i
8831 Pnepect 9415-M

Graborrus ir Balsamuoto jas




