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Anglijoj tveriasi 
nauja valdžia.

DARBININKŲ MEISTE
RIAI JAU PASKIRTI.
I ’ .

Senoji vyriausybė turės pa
sitraukti 17 sausio.

Anglija šiandien ruošiasi 
pasitikti naują valdžią. At
žagareiviai su liberalais ne
galėjo dėl koalicijos susi
taikyti, ir šalies vairą turės 
paimti socialistų vadovau
jamoji Darbo Partija. Tai 
bus pirmutinė darbininkų 
valdžia Anglijoj.

Ši utarninką Londone su
sirinko naujasai Parlamen
tas, bet šios savaitės Įvykiai 
didelės svarbos da neturės. 
Parlamentas turi išsirinkti 
sau naują pirmininką ir at
stovai turi sudėti prisieką. 
šitos ceremonijos užims vi
są šią sąvaitę.

Tikras Parlamento atsi
darymas su didelėmis iškil
mėmis Įvyks 15 sausio, kuo
met atėjęs karalius Jurgis 
perskaitys tam tik»*ą savo 
prakalbą.

Perskaičius karaliui pra
kalbą. kaip paprastai, pra
sidės apie ją diskusijos, ku
rios tęsis apie porą dienų. 
Laike tų diskusijų, Darbo 
Partijos atstovai pasiūlys 
prie karaliaus prakalbos 
savo pataisymą, sykiu pa- 
reikšdami, kad jie valdžia 
nepasitiki. Darbo Partijos 
pasiūlymą žada paremti ir 
Liberalų Partija. Tuo budu 
dabartinė Bakhvino vyriau
sybė gaus per ausi ir turės 
pasitraukti.

Karalius tada turės pa
kviesti Darbo Partijos va
dą, Ramsey McDonald, kad 
sudarytų naują ministerių 
kabinetą. Sakoma, kad drg. 
McDonald jau turįs darbi
ninkų ministerius paskyręs, 
ir tuojaus galėsiąs paduoti 
jų vardus karaliui patvir
tinti, ko reikalauja Angli
jos konstitucija.

Potam Parlamentas išsi
skirstys kokiai dešimčiai 
dienų ar porai savaičių, kad 
davus naujai valdžiai laiko 
prirengti savo planus nau
jam parlamento mitingui.

Kadangi Darbo Partija 
didžiumos Parlamente ne
turi. tai ji galės laikytis val
džioje tiktai liberalams ją 
remiant. Todėl ji bus pri
versta dalinai taikyti savo 
politiką prie liberalų, kad 
jų prieš save nesukėlus.

N ES UTĮ K1M AI RUSIJOS 
KOMUNISTUOSE.

Maskvos žiniomis, komu
nistų partijoj kilo dideli 
ginčai dėl koncesijų. Valdžia 
buvo sumanius duoti Ame
rikos aliejaus turčiui Sinc- 
lairui teisių išnaudot Rusi
jos aliejaus šaltinjus, kaipo 
koncesiją arba atlyginimą 
už paskolą, kurią jis duotų 
Rusijai. Dalis komunistų, 
kuri remia valdžios politi
ką, šitam sumanymui prita
ria, bet opozicija tam griež
tai priešinga. Opozicija su
tinka prašyti pas užsienio 
kapitalistus paskolos, bet 
nesutinka duoti užtai kon
cesijų. Bet bėda tame, kad 
be koncesijų niekas nenori 
skolinti tokiai valdžiai, kaip 
komunistų.

PREZIDENTAS ATMES Į 
BONUSĄ.

Washingtone dabar eina 
didelės varžytinės tarp dvie
jų politikierių grupių dėl j 
taip vadinamo "kareivių bo- 
nuso”. Prezidento Coolidge 
grupė, kuri daugiausia pa
taikauja stambaus kapitalo 
interesams, nori sumažinti 
taksas ant didelių kapitalis
tų įplaukų; tuo tarpu gi opo
zicija spiriasi, kad taksas 
palikti, o duoti buvusiems 
kareiviams atlyginimą, bo- 
nusu” vadinamą. Coolidge’o 
grupė ”bonusui’’ priešinga, 
ir Coolidge jau pasakė, kad 
jei Kongresas ir pravestų 
”bonuso” įstatymą, tai jis jį

Parduoda dinosauro 
kiaušinias.

IR NORI $60.000 UŽ
TUZINĄ.

\ isi jie užperėti, bet gyvybė 
i iš jų neišeis, nes jau 10,000,- 

000 metų senumo.
Gal norit n“ 

sauro 1 
padėti 10,0)0,000 metų at
gal? Jei taip, tai kreipkitės 
i Gamtos Istorijos Muzėjų 
Ne\v Yorke. Tai yra viena
tinė įstaiga visam pasauly, 
kuri turi ant tų kiaušinių 
monopoli, ir tik ji viena juos

norit nusipirkti dino- 
kiaušiniį, kurie buvo

22,165 PLANAI KARUI
IŠVENGTI.

"Keleivyj” buvo jau rašy
ta, kad amerikonas vardu 
Bok paskyrė $100,000 dova
nų tam, kas parašys geriau- 
sį planą karams išvengti. 
Dabar šitas kontestas jau 
pasibaigė, ir pasirodo, kad 
iš viso prisiųsta 22,165 pla
nai. Daugiausia jie daryti' 
uni\eioite<.ų, įvairių moks-žiuoti per metus tik tiek
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KOMUNISTAI SUMUŠTI 
FRANCUZIJOS RINKI

MUOSE.
Pereitą nedėldienį Fran- 

euzijoj buvo senatorių rin
kimai. Išrinkta;

Dešiniųjų partijų 
Republikonu sąjungos 
Kairiųjų republikonu 
Social-radikalų 
Republik. socialistų 
Suvienytų socialistų
Trįs viršutinės grupės 

yra valdžios partijos, o trjs 
apatinės—valdžios prieši
ninkai arba opozicija. Taigi 
opozicija šitam senate turės 
59 balsus, kuomet valdžia 
tiktai 56. Vadinasi, šituose 
rinkimuose laimėjo socia
listai ir apskritai opozicija. 
Komunistai gi visai prakišo, 
nes jie nepravedė į senatą 
nei vieno savo žmogaus. Ko
munistų kandidatais buvo 
Cachin, Goldskv ir Midol.

Metai XIX
v

Komunistu areštai 
Ispanijoj.

ANGLIJA PRIIMA BROVV- 
NINGO KULKASVAIDĮ

Anglijos armija nutarė 
atmesti Lewiso konstrukci
jos kulkasvaidį, ir priėmė 
Rrowningo systemos šautu
vą. Abudu yra amerikiečių 
išradimai, bet Browningo 
kulkasvaidis yra daug leng
vesnis, sveria tik 15 svarų, 
todėl daug parankesnis ope
ruoti. Į šitą kulkasvaidį ant 
syk Įsideda magazinan 40 
patronu, kurie iššaujami į 
pustrečios sekundos, ir Į dvi 
sekundas kulkasvaidis iš 
naujo užtaisomas, taigi i 
valandą iš jo galima išleisti 
apie 12,000 šūvių.

SUSEKTA SUOKALBIS 
PRIEŠ VALDŽIĄ- *

LIETUVIAMS GALI BŪTI 
UŽDRAUSTA AMERIKON 

ĮVAŽIUOTI.
„ , Amerikon dabar gali iva-

: uiu\eioitecų, į\ airių moks-žiuoti per metus tik tiek 
lo oigamzacijų diplomatų, žmOniu, kokia yra Ameri- 
taiptautimų įstatymų žino- kos paskirta kvota. Pavvz-1 
vų. ‘

Kuris iš tų 22,165 planų 
geriausia ir kuriam paskirti 
dovaną, tai sprendė tam tik
ras teisėjų suolas, susidedąs 
iš tokių vyrų, kaip Elihu 
Root, buvęs prezidento Wil- 
sono patarėjas; William 
Allen White, Brand Whit- 
lock, ir t.t. .Jie pripažino,

I

atmesiąs. XVall streetasiPia_ ■ teparduoda. Užtai ji ir kai
čiai juokiasi ir ploja kada na pUsėtinai pakėlė—$60,- 
ponas Coolidge šitaip kalba. '999 už tuziną, nežiūrint, kad 

Good boy, sako aukso k_a-ii-;.„.x:„;„.- -----
raliai; ateinančiuose rinki
muose tu busi šiur išrinktas 
next prezidentu.

GELEŽINKELIAI VAL
DŽIAI LĖšAVO 
w $1,696,000,000.

Washingtonas dabar pa
skelbė, kad paėmimas karo 
metu geležinkelių ir jų ope- 
ravimas Suvienytų Valstijų 
valdžiai lėšavo $1,696,000,- 
000. Valdžia turėjo sutaisy
ti supuvusius kelius, patai
syti daug naujų kelių, reikė
jo daug naujų vagonų, gar
vežių ir kitokių papildymų. 
Vienu žodžiu, valdžia paėmė 
ištyžusius geležinkelius iš 
privatinių kompanijų, < 
atidavė jiems sutaisytus, i

1 • V • . . , " • » . XX V, V. »z*vz x MWXJXXXV

kiaušiniai ir nevisai jau kad ger;ausis pIanas yra Nr;
Netik ką nelabai 4459 jr j0 autoriui turi tekti 

švieži, liet i: užperėti. . $100,060 dovana. Bet auto- 
,1:a2.skan ly? ,ir. į0 ~a Iri3US vaLdas nepaskelb- 

>. Ar jis yra vienas žmo
gus, ar kokia organizacija, 
da nežinia. Tuo tarpu tas 
planas išsiuntinėtas visiems 
laikraščiams, kongresma- 
nams ir šiai]) visuomenės 
veikėjams, ir prašoma, kad 
kiekvienas ji "nubalsuotų'’ 
ir sugrąžintų atgal, šito

nerimta pasaka, o betgi čia tas. 
j ffrvno moksln Halvkal !----gryno mokslo dalykai. .

1921 metais Amerikos 
Gamtos Istorijos Muzėjaus 
draugija išsiuntė Sibiran 
ekspediciją jieškoti tenai 
senovės gyvuųų liekanų. 
Ekspedicija tyrinėjo tenai 
gamtą pora metų, ir perei-

o 
ir

iper visą tą laiką, kuomet ji 
(geležinkelius kontroliavo, ji 
mokėjo kompanijoms 6 nuo
šimčius pelno ant įdėtojo jų 
kapitalo. Ir vis dėlto, kada 
geležinkeliai buvo kompani
joms sugrąžinti, jos pradė
jo reikalauti atlyginimų už 
visokius butus ir nebūtus 
”nuostolius”. Ir valdžia iš
mokėjo jiems krūvas pini
gų. Mat, saviškiai...

AMERIKA PARDUODA 
MEKSIKAI GINKLUS.

Washingtonas paskelbė, 
kad karo sekretorius Weeks 
uardavė Meksikos valdžiai 
5,000 karabinų, 5.000,000 šo
vinių amunicijos ir 8 atlie
kamus karo orlaivius. Tūli 
Amerikos politikieriai, ku
rie remia dabartinį Meksi
kos dvarponių maištą, kelia 
didelį lermą dėlto, kad Ame
rika parduoda Meksikos val
džiai ginklus. Jie sako, kad 
dabartinis sukilimas Mek
sikoj, tai žmonių revoliuci
ja už laisvę. Bet tai netiesa. I 
Šitą revoliuciją veda ne pa-; 
vergti žmonės, bet aristo-; 
kratai, kurie nori atsiimti j 
išdalytus savo dvarus ir pa
vergti Meksikos žmones. 
Net ir Amerikos Darbo Fe
deracija išleido į Meksikos 
darbininkus atsišaukimą, 
ragindama juos remti Obre- 
gono valdžią, kurią dabarti
niai maištininkai norėtų nu
versti. Meksikos valdžia ti
kisi, kad į du mėnesiu ji ši
ta sukilimą galės numalšin
ti.

FARMERIAI NEDUODA 
CHICAGAI PIENO.

Chicagos apielinkėje su- 
j streikavo farmeriai, kurie 
į pristato tam miestui pieną, 
į Jie sako, kad kompanijos, 
į kurios ima iš jų pieną, su
daužė sutartį; jos apsiėmė 
jiems mokėti už 100 svarų 

j pieno po $2.75, o dabar pra- 
jdėjo mokėti tiktai po $1,60. 
; Todėl farmeriai nutarė to- 
Ikia kaina pieno neparduoti 
kompanijoms, ir Chicagos 
miestas, kuris kas dieną su
vartoja apie 2,000,000 kvor
tų pieno, turės pakentėti. 
Kaip ilgai farmerių strei
kas tęsis, sunku pasakyti.

SUDEGĖ LIGONBUTIS.
Montrealo mieste, Kana

doje, sudegė katalikų ligon- 
butis ir ugnyje žuvo vienas 
ligonis. Nuostoliai apskaito
mi į $100,000. dimo.

Maskvos agentai rengėsi 
užmušti premjerą Riverą 
ir nuversti vyriausybę.
šiomis dienomis Ispanijos 

miestuose areštuota daugy
bė komunistų, nes policija 
susekė jų suokalbį užmušti 
premjerą Riverą ir nuvers
ti visa dabartinę valdžią.

Madrido pranešimu, visas 
komunistų judėjimas Ispa
nijoje buvo diriguojamas ir 
palaikomas iš Maskvos. Ko
kie tris metai atgal nuo so
cialistų partijos tenai atsi
metė saujalė karštagalvių, 
pasmerkė visokį politinį 
veikimą ir ėmė skleisti re
voliucinę propagandą. Vė
liaus šitie žmonės suskilo ir 
pradėjo tverti tarpe darbi
ninkų įvairiais vardais 
draugijas. Komunistų va
dai kelis kartus važiavo 
Maskvon į Trečiojo Inter
nacionalo suvažiavimus ir 
parsivežti iš tenai pinigų 
savo propagandai Ispanijoj. 
Valdžia šito judėjimo tarpe 
darbininkų n’ėslopind, pakol 
neišėjo į aikštę, kad komu
nistai rengia suokalbį prieš 
valdžią.

Tas suokalbis išėjo į aikš
tę visai netikėtai, šiomis 
dienomis Ispanijos mieste 
Sevillėj- turėjo įvykti tarp
tautinės footballninką rung 
tynės, kurių atidaryme tu- 
rėio dalyvauti ir Ispanijos 
militario direktoriato pir
mininkas gen. Primo Rive- 
ra. Ir kaip tik prieš tas 
rungtynes j Sevillės miestą 

! atsikraustė ir apsigyveno 
j žmonių. Val

džiai tuojaus buvo praneš-
• laikraščių re-!ta’ kad šitų žmonių tikslas 
kad vvrai labai 1^? mideli Riverų, kada ji-

džiui, Lietuvai kvota buvo 
paskirta apie 2,400. Tai reiš
kia, kad tik tiek galėjo per 
metus įvažiuoti. Bet dabar 
imigracijos sekretorius siū
lo padaryti tokį įstatymą, 
kad tokioms šalims, kurios 
jaunų vyrų neišleidžia, kvo
tą visai atimti.

Lietuva kaip tik ir yra to
kia šalis, iš kur krikščioniš
koji valdžia jaunų vyrų ne
išleidžia, nes nori laikyti 
juos armijai. Taigi, jei imi
gracijos sekretoriaus pasiū
lymas virs įstatymu, tai įva
žiavimas žmonėms iš Lietu
vos Amerikon bus uždraus
tas.

JUODVEIDŽIAI BĖGA I
PIETUS. " 1

Pereitą pavasarį iš pietųtos vasaros liepos mėnesyje |plano sumanytojai nori, kad bu™ prigauta daug S 

nuo Akajam kalnų, piote-kao paskui Amerikos vai- kus šiaurinėse valstijose 
senus Rov Chapman And-džia galėtu uasiulvti ii ki- nu Maunnese y^ujose. 
rews užtiko krūva <nakmp u iii pasiūlyti jį hi- Dabar gi, kada siaurinėse

toms valstybėms. valstiiose užėio aštri žiema.
senus

nėjusių dinosauro kiaušinių. jau pa-
Is viso Jis rado jų 25. Visi kilo riksmas, kad visas šitas 
jie buvo užperėti ir jau ga- ” ’ 
tavi išsikalti, kaip, mato
mai, ištiko kokia nors ka
tastrofa ir jie buvo užberti 
smėliu, ir per milionus metų 
suakmenėjo.

Ž< nes sluogsnis, kuriame 
tie kiaušiniai buvo atrasti, 
yra susiformavęs apie 16,- 
000,000 metų atgal. Taigi 
aišku, kad ir tie kiaušiniai 
negali būt jaunesni. Didu
mas jų ne vienodas, bet di
džiausias y 
dutinė penkių metų vaiko 
galva. Pats dinosauras buvo 
nuo 10 iki 12 pėdų ilgio mil-' 
žinąs, gyvenęs didžiųjų drie-; 

! žų gadynėj, bet senai jau iš-1 
invkęs. Toj gadynėj žinduo
lių gyvuliu da nebuvo, šita

Tečiaus Kongrese jau pa-
> 

. "skymas” yra propaganda 
į už Tautų Lygą, nes planas 
laiškiai sako, kad Amerika 
turi ton Lygon ineiti ir dirb
ti su kitomis valstybėmis 
karų prašalinimui. Taigi iš
rodo, kad iš to didelio suma
nymo nieko neišeis.

valstijose užėjo aštri žiema, 
tai nepripratę prie šalčių 
pietų juodveidžiai pradėjo 
tūkstančiais bėgti atgal į 
pietines valstijas.

PERSISKYRIMŲ MADA 
LABAI AUGA.

Persiskyrimu arba ”di- 
toks, kaip vi-')0!'8’!" ">?'!».Amerikoje la

ki,, i bai sparčiai žengia pirmyn.
I Laikraščiai skelbia, kad ne
iname tik Chicagos mieste 
;pereitais metais buvo pa- 
; duotą į apskričio teismą 
112,799 prašymai atsiskvri- 
imo. Reiškia, tik viename 

i-ii x- 1----- mieste ir tai tik vienu metugyvunu k!e>a išsivystė dauc u- • x- tėliau.’ir iš ios kilį žmogus? P»'Je art'L n.u-
Prnf^rins Itare Jf^isklrtl. O klek da

;yra tokių, kurie norėtų at- 
siskirti, bet nedrįsta?

1 Išrodo, kad dabartinė šei
mynos forma turės būt pa- 

atsiskyrimų

Pi ’ofesorius Andrews, ku- 
: ris atvežė i Amerikos Gam
tos Muzėjų dinosauro kiau
linius. dabar nutarė dalį jų1 
parduoti tam, kas daugiau- i - * •- 4 •■ • , . keista nes 1S atsiskyrimušia pasiulv-. teciaus neni- • - - . , , . . -’ • (aiškiai matvt, kad ų neata-|giaU, kaip •'bO.000 UZ Viena kiaušinį, kas reiškia $60,000 it,nka zl n l)l ’F1 ainiui.
tuzinui. Nors tai yra neap-
kainuojama mokslui bran- 

i geny be ir parduoti nevertė
tų, bet prof. Andrews’ui rei-' 

j kalingi pinigai naujai eks
pedicijai. su kuria jis ketina 
vykti ateinančią vasarą į 

;Gobi tyrus, apie 1,000 myliu 
.nuo Pekiim. kur jis jieškos 
'primityviu žmogaus lieka
nų, gyvenusio tenai tarp

STUDENTAI PRIEŠ 
KARĄ.

šiomis dienomis Indiana- 
polv buvo studentų suva
žiavimas, kuriame reprezen
tuojama apie 1,000 įvairiu 
kolegijų ir universitetų. De- 500,006 ir 2.'’OO,000 metu at- 
legatų buvo apie 7,000. Iš to gal. 
skaičiaus apie 400 delegatų ■' 
turėjo atskirą savo susirin
kimą ir nutarė įnešti šuva-! 
žiaviman rezoliuciją, pa-' 
smerkiančią karą T ipo di-j 
džiausią piktadar ę, ir rei
kalaujančią iš Amerikos eitais mdai> j 
studentų pasižadėjimo, kad Valstija- l'"vp , 
karui kilus, nei vienas jų ne- $65,OOO.oo" leimantųt

vykti ateinančią ’_____ ;
Gobi tyrus, apie 1,000 myliu

LEIDEI TERRINGTON
* PATINKA VYRŲ 

BUČKIAI.
Anglijoj yra mada bučiuo

tis atstovams, kuomet atsi
daro naujas parlamentas. 
Ypač šita mada pasidarė 
reikšminga dabar, kuomet Į 
parlamentą tapo išrinktos

v •

ucn iciiiiciiLd. vapu 101 įimtus
kelios moterjs. Parlamentui į?. n.ezmomų
atsidarius, įžeidė Terring- 
ton pasigyrė 
uorteriams, J 
malonus, nes jie tuzinais 
ėjo ją bučiuoti.

sai atsilankys tenai i foot- 
ballninkų rungtynes. Poli
cija tuojaus padarė pas juos 
kratą, ir iš atrastų pas juos 
dokumentų pasirodė, kad iš 
tikro yra daromi pienai už
mušti Riverą. Tuomet pra
sidėjo visų žinomų komu
nistų areštai po visą Ispani
ją. Dabar visi areštuoti sė
di kalėjime.

VOKIEČIAI TAIKOSI SU 
PRANCŪZAIS.

Europoje dalykai prade
da virsti gerojon pusėn, šio
mis dienomis Vokietija ]>a- 
davė Prancūzijai naują pa
siūlymą, kuris jau rado kai- 
kuriuose franeuzuose prita
rimo. Vokietija pasižada 
duoti Prancūzijai 30 nuo
šimčių, tai truputi mažiau, 
negu trečdalį akcijų (Šerų) 
visų savo pramonių, šitas 
turtas butu lygus 25,000,- 
000,000 aukso markių. Tai 
vra vienu miliardu aukso 
markių mažiau, negu Pran
cūzija norėtų, bet užtai Vo
kiečiai pataria, kad Ameri
ka išbrauktų savo paskolą 
Francijai, ir kad visos kitos 
karo skolos taip pat butų 
panaikintos. Ar Amerika 
su tuo sutiks, tai da klausi
mas, bet abelnas ūpas Euro- 
noje jau pasitaisė, ir pasku
tinės žinios sako, kad fran
euzai jau ištraukia savo ar
miją iš Ruhro.

.Jei Vokietija su Franci ja 
susitaikys, tai ir visa Euro
pa pradės tvarkytis; o kuo
met Europa susitvarkys, tai 
ir Amerikoje bus geresni 
laikai.

ANGLIJOJ GALI KILTI 
REVOLIUCIJA.

Anglijos angliakasių uni
jos vadas ir parlamento na
rys krank Hodges pasakė, 
kad Anglijos Darbo Parti
ja neturi su karalium jokių 
ginčų ir nemano jo nuo sos- 
,o kraustyt, kuomet ji pa
ims valdžią į savo rankas; 
jei tas karalius, buržuazijos 
pakurstytas, norėtų nepri
leisti Darbo Partijos prie 
valdžios vairo ir pradėtų 
taryti intrigas, tai gud-bai 
tada ramybei ir politinei 
evoliucijai. Tada Anglijoj 
turėtų kilti revoliucija ir 
tuomet jau karalius vargiai 
ant sosto bepasiliktų.

ATKASĖ FARAONO 
GRABĄ.

Amerikonas Carter paga
lios atkasė tą kapą, kuria
me guli palaidotas 3,200 me
tų atgal Egipto faraonas 
Tut-Anch-Amun. -Jis esąs iš
kaltas iš uolos, o papuoštas 
auksu ir brangakmeniais. 
Pats grabas da neatidary
tas, nes ant jo stovi pasta
tytas aukuras iš aukso ir 
brangakmenių, kurį reikia 
atsargiai nuimti, kad nieko 
nesugadinti ir viską čiely- 
hėj parvežti i Londono mu
rėjų.

IŠDEGĖ MIESTAS.
(’alifornijoj išdegė Acean 

iš visos 

saroti žiemos laiku.

■
ĮVEŽĖ l Ž $65.000,000

deimantų.
Yorko. National City 

Banko apsKaitliavimu, per-!
Suvienytas 
Įvežta už

____ , _____ _____ ____ ____ Yra Park, kur turčiai 
prisidėtų prie žmonių sker- žmonių. kurie turi tokiems Amerikos suvažiuodavo va-

New
I

niekams pii’ a1!*

PRIGĖRĖ 11 ŽMONIŲ.

Pereitą sąvaitę New Yor- 
ko pakraštyje laike audros 
ant jūrių žuvo 11 žmonių.
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O APŽVALGA I!
NELAIMINGI 1923 METU 

ATSITIKIMAI.
Didžiausia pereitais me

tais nelaimė buvo Japonijos 
žemės drebėjimas, kuris 1 
d. rugpiučio nušlavė nuo že
mės paviršiaus dideli Joko- 
hamos miestą, beveik visiš
kai sunaikino sostinę Tokio 
ir sulygino su žeme daug 
mažesnių miestelių. Žuvu
sių žmonių skaičius siekė 
225,000 ir dusyk tiek buvo 
sužeistų. Nors daug sunai- 

x kinių namų buvo nekokie, 
tečiaus materialiai nuosto
liai buvo milžiniški, šimtai 
tūkstančių žmonių pasiliko 

maisto ir pastogės, ir jei 
jie neišvirė hadu, tai tik 
učių tam, kad Amerika jr 
'kitos šalis tuojaus nusiuntė 

v laivus prikrovę pašaipos.
Tarp kitų nelaimingų at

sitikimų pažymėtini vra 
šie.:

Sausio 3 d. Kelso mieste
lyje, Washingtono valstijoj, 
sugriuvo ant upės tiltas ir 
žuvo 20 žmonių.

Vasario 8 d. netoli Daw- 
sono anglių kasykloje eks- 
nliozija užmušė 120 anglia
kasių. Tą pačią dieną Kana
doje, netoli Cumbėrlando. 
B. C., panaši ekspliozija už
mušė kasykloje 30 darbinin
kų.

Vasario 18 d. ant Wardo 
salos, netoli New Yorko, su
degė beprotnamis ir lieps

nose žuvo 25 žmonės.
Kovo 10 d. nuskendo grai

kų transportas su 150 karei
vių.

Balandžio G d. jūrių ban
ga užliejo Korėjos ir Japo
nijos pakraščius, paskan
dindama 600 žmonių.

Gegužės 14 d. potvinis ir 
gaisras dalinai sunaikino 
Hot Springs miestą Suvie
nytose Valstijose.

Gegužės 17 d. Clevelande, 
S. C., sudegė mokykla su 
73 žmonėmis.

Birželio 15 d. Persijoj 
tūkstančiai žmonių žuvo 
nuo žemės drebėjimo.

Birželio 18 d. išsiveržė 
ant Etnos kalno vulkanas-ir 
sunaikino keliatą kaimų sa
vo apielinkėj.

Rugpiučio 14 d. ekspliozi- 
ja^ kasykloj netoli Kemmere, 
Wyo., užmušė 98 angliaka
sius.

Rugpiučio 22 d. Arkansas 
klonyje,Coloradoje, potvinis 
pridarė nuostolių už milio- 
nus dolerių.

Rugsėjo 8 d. Suvienytų 
Valstijų karo laivai sudužo 
ant uolų Californijos pa
krašty; žuvo 23 kareiviai.

Rugsėjo 15 d. per audrą 
ir potvini -Japonijoj žuvo 
5,000 žmonių.

Rugsėjo 17 d. Californijoj 
išdegė Berkeley miestas.

Rugsėjo 27 d. 40 žmonių
• buvo užmušta Burlingtono 

traukiniui susikūlus netoli 
Lockett, Wyo.

Lapkričio 13 d. Kynuose 
buvo žemės drebėjimas, per 
kurį žuvo 1,500 žmonių.

Gruodžio 1 d. Italijoj vam- 
duo išvertė dirbtinę ežero 
sieną ir užliejo keliatą kai
mų, paskandindamas arti 
500 žmonių.

Gruodžio 9 d. devyni žmo-l 

nes buvo užmušti ir daug 
sužeista sudužus netoli For- 
sythe, N. Y., greitajam 
Twentieth Centurv trauki
niui.

Gruodžio 15 d. žemės dre
bėjimas pridarė daug nuos
tolių Colombijos ir Ekvado- 
rijos respublikose.

Kartu su p. Žadeikių at
važiavo Kazys Marčiulionis 
ir Vytautas Banaitis, tauti
ninkų (patriotų) studentų 
korporacijos "N eo-I.itua- 
nia” atstovai. Jiedu atvyko 
čionai linkti auku šios kor
poracijos namams.

Taip pat šiomis dienomis 
atvyko iš Danijos agrono
mas Petras Prapuolenis, 
buvęs Lietuvos Atstovybės 
Danijoj sekretorius. Jis no
ri surasti >au užsiėmimą 
Amerikoje ir ai įsigyventi 
čia.

VI ’
IX 1. I- /■_

tas. Lazdynu Pelėda, Šatri
jos" Ragana i>‘ Maironis 
kaij’O literatai ia jau nusi
žudę.

Toliau
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nio k«r 
judina, 
jei tik 
dentą. i 
rytų 
kiliose 
nesitiki 
miesi p 

"Mus

!mams negali nusidėti eida
mas bažnyčion. Vadinasi, 
jis irgi tikintis. Taip jis: 
pats rašo šių metu "Sanda
ros” 1-mam numery.

Bet tolinus jis da aiškiau 
pabriežia savo katalikvbe. i 
Girdi:

"Kad Račkauskas yra kata
likas. tai visi žino, nes jis bu
vo krikštytas kataliku apeigo
mis, užauklėtas katalikų šei- I 
mynoje ir niekur, niekados 
nepaskelbė atsimetas nuo ka
talikų'*.

Na, jei taip, tai kam da p. 
Račkauskas rašė savo atsa
kymą? Jis pyksta ant "Ke
leivio”, kad pavadino ii ka
taliku, ir tuo pačiu laiku 
oats prisipažįsta kataliku 
esąs! Jei jau jis negali to 
užginčyti, tai ir jam pačiam 
ir visiems sandariečiams bu
tų buvę daug parankiau, 
kad jis butų nutylėjęs. Tuo
met jie galėtų da ginčytis 
sakydami, kad jų buvtįsis

1

y

n •
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LIETUVOS KLERIKALAI 
NUTARĘ PASMAUGTI 

150 ORGANIZACIJŲ-
šiame "Keleivio” nume

ryje skaitytojai ras per- ■ 
spausdintą iš "Socialdemo
krato” straipsni apie tai. 
kai Iaetuvos klerikalai da
bar persekioja ir terorizuo
ja progresyvių žmonių ju
dėjimą.

Bet "Tėvynės" korespon
dentas praneša da Įdomes
nių dalykų. Jis sako, kad 
klerikalų valdžios esą nu
tarta užsmaugti iš viso apie 
150 organizacijų, kurios ne 
klerikalams priklauso, štai j 
jo- žodžiai, taip kaip jie pa
duoti 1-maine "Tėvynės” 
numeryje:

"Kaune vaikščioja gandu, 
kad klerikalinė valdžia rengia
si uždaryti apie 150 Įsiregist
ravusiu draugiją ir organiza
cijų. Tarpe numatytų uždary
mui draugijų esą visos profe
sinės sąjungos, beveik visos 
žydų organizacijos. Agronomų 
Sąjunga. Valstiečių Liaudinin
kų Sąjungos skyrius, pažan
giojo jaunimo sąjungos ir kt. 
Vadinasi, klerikalinė valdžia 
rengiasi uždaryti visas draugi
jas ir organizacijas, kurios ne
silaiko klerikalų skverno ir 
veikia savistoviai, skleisda
mos apšvietą ir susipratimą 
įdėtu vos visuomenėje.”

Mums, gyvenantiems 
Amerikoje, stačiai sunku 
suprasti, kaip valdžia gali 
drįsti imtis šitokio despotiz
mo. Bet su klerikalais juokų 
nėra. Juk tai atkakliausi 
reakcininkai, pikčiausi lais
vės priešai, kokius tik gali
ma Įsivaizdinti.

**

IKO

pirmininkas ir lyderis netei- 
dingai "apšmeižtas". \ ienas 
sandarietis iš Pittsburgo 
jau taip ir pasakė per "San
darą”. Dabargi p. Račkaus
kas uždarė burnas visiems 
sandariečiams, viešai per 
>ų organą prisipažindamas, 
kad "Keleivis" rašė apie ji 
teisybę.

Tapęs diplomatu, p. Rač
kauskas pasidarė visai ne- 

! diplomatiškas.i

ne padėt: 
kia pat. k 
jų gyven; 
priklausy< 
resni 
nurodyn’.i 
Dabar įsr 
lyką. >a! 
Įmonėje t 
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aimėti, jausda-! 
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ir straipsnių ra- 
•:i:>licistų, sociali- 

. niausiai esti to- 
~akai t—daugelis 

kitų žmonių
: ir .turi savo vy- 

ių įsakymu ar 
privalo klausyti.

•kime toki da- 
kokioj nors 

as žurnalistas, 
> vardžiais pasi
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parašo vieną Į 
sni. kurio pa-' 

rr.ys neatatinka 
vedėjų pasaulė- 
: .ės vedėjai ar- 

yra rimti ir iš- 
tad jie to- 
kuris pas 

pasės žodžio' 
įsitikinimų.
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... r.ei
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..... atsitikti taip, 
■.teėjai ims šnai-' 

tarnautoją ir
\ i-okių prieka-
<;.vo tarnautojui

galėtų karjęrą sugadinti arba 
koją pakišti...

"Ar svarbu yra būtinai ži
noti straipsnio autoriau^ tik
roji pavardė? Ar tai lengviau 
bus ginčytis su tokiu publicis
tu? Kai kam gal atrodo, kad 
žinant straipsnio rašytoją 
lengviau yra .jį sukirsti, nes 
galima, mat. kiek prikibti prie 
to rašytojo asmens spėjamų 
netobulumų ar trukinau. Bet 
kabintis i asmeninius dalykus, 
į rašytojo praeities darbus, ga
lima labtii toli nuvažiuoti nuo 
paties ginčo objekto, arba vi
sai nukrypti nuo temos. O 
toks ginčo būdas nėra švarus.! 
Taigi ir tikrąją pavarde pasi
rašant galima kartais iššaukti 
visai nereikalingos jKileniikos.

"Bendrai kalbant, slapyvar
džių vartojimas nėra nuodė
mė. Jei kai kada pasitaiko, kad 
kas nors slapyvarui pavarto
ja piktam darbui, tai dar ne
reiškia. kad turėtume valytis 
nuo slapyvardžiu. Juk kitose 
musų gyvenimo srityse yra 
taip pat tokių nekaltų daiktų, 
kurie kai kada negeriems 
bams suvartojami. Pavyzdžiui, 
nieks 
virvė, 
našus 
O tuo 
karia 
praskeliama 
peiliu nasipiaujama! ir čia to
kiu pat aplombu galima butų 
pasakyti: "šalin virvės, kir
viai ir peiliai!" Jei tokių šauk
smų mes iš niekur negirdime, 
tai tik dėl to, kad jau visiems 
iš praktikos aišku yra. jog to
ki daiktai gyvenime yra reika
lingi. Taip pat reikalingi ir 
slapyvardžiai".

Anglijos buržuazįa bijo 
socialistų valdžios.

dar-

negalėtų pasakyti, kad 
kirvis, peilis ir tam pa- 
daiktas nėra reikalingi, 
tarpu kiek žmonių pasi- 
ant virvės, kiek kirviu 

pakaušių, kiek

šią sąvaitę, S sausio, susi
renka naujas Anglijos par
lamentas. Kaip bus su atža- 
gareiviška Balchvino val
džia, rašant ši straipsni da 
negalima tikrai pasakyti, 
bet yra nujaučiama, kad po- 
naitBaldvvinas turės su savo 

Į m misteriais- rezignuoti, nes 

j jo partija šitam parlamente 
į didžiumos nebeturi, o koali

ciją sudaryti nelabai pasi
seks, nes su atžagareiviais 
niekas nenori dėtis.

Kas gi bus naujas Angli
jos šeimininkas, kada dabar
tinė vai Ižia pasitrauks?

Niekas kitas, kaip tik so
cialistas Ramsay McDonald, 
Darbo Partijos vadas, nes 
po atžagareivių šita partija, 
dabar užima pirmą vietą 
Anglijos parlamente.

Kad Anglijos valdžia teks 
darbininkams, tai Anglijoj 
šiandien jau niekas neabe
joja: lieka tik klausimas, ar 
galės darbininkai tą valdžią 
savo rankose išlaikyti, nes 
ir jie didžiumos parlamente 
neturi. O tokioj demokrati

Nusigando netik Anglijos 
buržuazija, bet nusigando ir 
Prancūzijos imperialistai, 
pamatę Anglijos darbininkų 
laimėjimą. Francuzai žino, 
kad iš Anglijos jie paramos 
jau nebegaus, jei valdžią le
nai paims socialistinė Darbi, 
Parti ja, todėl jie jau skubiai 
įieško sau naujų draugų, 
kurie padėtų vokiečius 
smaugti, lodei šiomis dieno
mis Prancūzija jau padarė 
karinę- sutarti su čeko-Slo- 
vakija ir duoda naują pa
skolą Lenkijai.

Reiškia, darbininkų lai
mėjimas Įvaro kinkų drebė
jimą buržuazijai netik na
mie, bet ir užsieniuose.

Kainavertis.

Suvaldykit vaikus!

nė j valstybėj kaip Anglija, įma> kajp ;

Pas musų lietuvius Ameri
koje yra Įsigyvenus labai 
peiktina mada. Tėvai atsi
veda i koncertą ar prakal
bas savo vaikus ir paleidžia 
juos ant salės. Vaikai, žino- 

r ir vaikai: jie bel
džiasi, klykia, kvatoja, eina 
lenktynių, daro ristynes ir 
t.t.. o motina žiuri ir juokia
si. Jai rodosi, kad čia labai 
gražu, kad jos vaikai tokie 
”smat". O ištikro tai yra la
bai negražu. Stačiai nedova
notina, kad kalbėtojui kal
bant ar dainininkui dainuo
jant motina leidžia savo vai
kams triukšmą salėj kelti. 
Tas labai kenkia kalbėti ar
ba dainuoti, ir labai erzina 
publiką. Jautriais nervais 
žmogus visai negalės dai
nuoti nei prakalbos sakyti, 
kuomet salėje daromas 
triukšmas. O juk gali būt, 
kad jis yra pakviestas iš ki
to miesto; gal jis padėjo 
daug darbo prie to vakaro 
prisirengti; gal rengėjai 
brangiai jam užtai užmoka 
— ir štai, per vaikų triukš
mą jis negali savo darbo 
tinkamai atlikti. Čia daro
ma skriauda ne vien tik kal
bėtojui ar dainininkui, bet ir 
rengėjams, ir publikai. Dėl
to ir-spublika būna labai ne
patenkinta, kuomet salėj da
rosi lermas.

čia reikia pasakyti papei
kimo žodi ir tvarkos vedė
jams. kurie nekreipia i tai 
jokios domės. Tvarkos vedė
jas salėje turi būt taip bud
rus. kaip kareivis sargyboje^ 

ir žiūrėti,, kad. nebūtų jokios 
betvarkės. ’

Pagalios reikia pasakyti, 
kad ir pati publika turėtų 
užsilaikyti’ susirinkimuose 
mandagiau. Svarbiausi da
lykas viešuose susirinki
muose yra tyla. Niekad ei
damas per salę kietomis 
karkomis Į grindis nebuU- 
rfyk, kėdžių netraukyk ir-" 
garsiai nekalbėk. Kitaip pa
sirodysi esąs netašytas stor
žievis. Duris verdamas, verk 
palengva ir stengkis jas už
daryti taip, kad niekas ne
girdėtų. Jei karkos nėra pa
muštos minkšta guma, tai 
eidamas per salę, eik ant 
pirštų, kad jiiekas negirdė
tų žingsnių. Šito reikalauja 

kulturingumas. D-ras Yla.

valdžia tik parlamentu ir 
remiasi: kuomet parlamen
to didžiuma pareiškia val
džiai savo nepasitikėjimą, 
valdžia turi rezignuoti.

Taigi, kaip galės išsilai
kyti Anglijoj darbininkų 
valdžia, neturėdama parla
mente savo didžiumos?

Šituo klausimu yra susi- 
rupinus ir pati Anglijos 
Darbo Partija. .Ji galėtų iš
silaikyti tiktai liberalams ją 
remiant. O kad liberalai ją 
remtų, tai ji neturėtų dary
ti tokių žygių, kurie butų 
priešingi liberalų nusistaty
mui.

Darbo Partijos vadas Mc- 
Donald gerai tatai supran
ta ir todėl jisai elgiasi labai 
atsargiai, .jis sako, kati pa

ėmę i savo rankas valdžią, 
darbininkai neprivalo tuo
jaus visus savo programo 
punktus gyveniman vykinti, 
nes jeigu jie bandytų taip 
daryti, tai sukeltų prieš sa
ve visas kitas partijas ir ne
galėtų išlaikyti valdžios. To-

KAM REIKALINGI SLA- 
PYVARDŽLAI.

Tūlas A. Vireliunas kau- 
niškėj "Lietuvoj" pakėlė 
klausimą, kam reikalingi 
slapyvardžiai? Savo straip
sny "Slapukų gužynės” jisai 
klausia, kokiais tikslais ko
respondentai ir straipsnių 
rašytojai slepia tikras savo 
pavardes, jei jie rašo teisy
bę? Jo numanymu, 
slapstymąsi _ galima 
pateisinti 
prie caro valdžios, 
autoriams 
mas. šiandien gi, kuomet 
’ietuviai yra patįs savo 
krašto šeimininkai, jiems 
tesą jokio reikalo slapsty
tis. Jei kas slapstosi, tai. jo 
nuomone, tas tbri būt že
mos kultūros žmogus.

Slapyvardžių klausimas 
nesvkj keliamas ir pas Ame
rikos lietuvius, todėl mums 
bus pravartu pasiklausyti, 
ka turi apie tai pasakyti 
Lietuvos laikraštininkai. Į 
Vireliuno klausimą atsako 
per tą pačia "Lietuvą" A. 
Kelmutis. Jis rašo:

"A. Vireliunas, turiu paša- (tūlą Lee VV. Heatoną, nežy- 

kyti, Vis dėlto perdaug subjek- my kuniguži iš Kansas vals-

šitokį 
buvo 

Lietuvoje tiktai 
kuomet 

grėsė persekioji- 
gi,

Revoliucija Episkopalų 
Bažnyčioje.

Kunigai atmeta "nekaltai Ir tuose ginčuose vartoja- 
prasidėjimą" ir ”iš numini-ima tokių aštrių žodžių, kad 

siu prisikėlimą”. ; Brooklvno "Eagle” pastebi, 
i • iog laimė, kad dabar nėra
io'ma.u aznvcioje Su- • p . . ....................J - - inkvizicijos, tai nei vienas 

‘ heretikų nebus sudegintas 
ir nei vienam galva nebus 
nupjauta. Kova vedama ne 

i kardais, bet žodžiais”. Ir tų 
žodžių didžiausis tvanas. 
Labai galimas daiktas, kad 
episkopalų bažnyčia skils 
nusiau.

Episkopalų bažnyčioje Su-į 
vienytose Valstijose kilo i 
baisus triukšmas. Dalis tos i 
bažnyčios kunigų, daugiau-į 
šia jaunieji, pradėjo viešai 
iš sakyklų skelbti, kad pane
lė švenčiausia negalėjo iš 
"dvasios šventos prasidėti”, 
ir kad Kristus negalėjo pri
sikelti iš numirusių.

Suvažiavo į Heilas miestą 
episkopalų vyskupai ir išlei
do raštą, kuriame aštriai to
kius kunigus 
laikytis bibiiio 
vyskupų suv 
tarė "kaltiniu 
Tečiaus nevisi 
ti, o parinko

i

Donald. Bet kiti partijos na
riai parlamente nenori su 
tuo sutikti.. Jie stoja už tuo- 

vvkinimą viso Bar

supai ir išlei- Įvairios žinios.

ATVYKO KELIATAS ŽY
MESNIŲ LIETUVIŲ.

"Tėvynės” pranešimu, 
šiomis dienomis New Yor- 
kan atvyko majoras Povi
las žadeikis, kuris važiuoja 
Chicagon užimti konsulo 
vietą.

RAČKAUSKAS PRIS1PA- 
ŽJSTA KATALIKU ESĄS

Tūlas laikas atgal "Ke
leivyje” buvo pasakyta, kad 
n. V. K. Račkauskas virto 
jau kataliku, šitas pasaky
mas buvo paremtas dviem 
žiniom iš "Išeivių Draugo”, 
kur buvo nurodyta, kad bu
vęs Amerikos sandariečiu 
prezidentas dabar lanko 
Londono lietuvių katalikų 
bažnyčią ir žada darbuotis 
jų parapijos pramogose.

Dėl šitos musų pastabos 
dabar p. Račkauskai* rašo 
"Sandaroj’’ atsakyto?. Is to 
atsakymo matyt, kad musų 
pastaba p. Račkauskui labai 
nepatiko, o vienok gi jis jos 
visai neužginčija. Priešin- 

I gai, jis da patvirtina tai, kas 
į "Keleivyje" buvo pasakyta.

Jis sako:
"Pirmučiausiai, p. Mihelso- 

nui dar nebuvo pareikšta, kad 
Račkauskas butų bedievis: gal 
jis tiki, vienaip ar kitaip. Jei 

'taip butu, tai koki yra nuodė
mė nueiti bažnyčion?’’

Prašome gerai Įsitėmyti, 
kas čia pasakyta. Ponas 
Račkauskas sakosi da nėra 
pareiškęs, kad jis butų be
dievis. Tai reiškia, prie be
dievių jus jo neskaitykit. 
Gal jis tiki. O tikinčiam 
žmogui nėra nuodėmės baž
nyčion nueiti. Todėl ir p. 
Račkauskas savo Įsitikini-

išbarė ir liepė 

s. Negana to, 
ažiavimas nu- 
.iis” nubausti, 

us nutarė tęis- 
tiktai vieną.

EKSPLIOZIJA UŽMUŠĖ 
6 DARBININKUS.

Pennsylvanijoj, netoli 
Franklino, gręžiant aliejaus 
šulini ekspliodavo nitro-gli- 
eerinas ir užmušė 6 žmones.

U___ „______ „ __________  __
jkie reikalavimai, kaip ap- 
I krovimas kapitalo mokes
čiais, industrijos nacionali
zacija ir kiti, tuo tarpu ne
turėtų būt keliami. Darbi
ninkų kabinetas turėtų pasi- 
! rūpinti tiktai bedarbės klau
simą išrišti ir kitokių laiki
nų palengvinimu darbo žmo
nėms padaryti. O vėliau, ka
da partija sustiprės pinigais 
ir turės pakankamai spėkų 
stoti Į naujus rinkimus, gali*- 
ma bus ir didesnių reikala
vimų pastatyti.

Juoduju Jumj buvo užtiktas lDarbo Parti(oa Iv(teris jįc.

ŽUVO 37 AMERIKOS 
JURININKAI.

Iš Konstantinopolio pra
nešama, kad Amerikos pre
kių laivas, kuris plaukė iš 
New Yorko Į Batumo, ant 
TV 1 • V • 1 * 4 1

didelės audros ir nuskendo. 
Kartu su laivu žuvo 37 juri
ninkai.

i _ 
^"programo/ Ir McDo

BIL1 AI UŽMUŠĖ 2,348 nald bijosi> jie nesuga_ 

ZMONB/b. Idintu viso reikalo. Todėl jL
Vieškelių apsaugos drau-|saj patarė išrinkti iš Darbo 

gija skelbia, kad per perei- Partijos komisiją ir kad 
tus 1923 metus Nevv Yorko kiekvienas narys, kuris no- 
valstijos automobiliai už- rėtų daryti parlamente ko- 
mušė iš viso 2,348. žmones. paklausimų ar prakalbą 
Iš to skaičiaus 186 žmonės pasakyti, pirma duotų save 
buvo traukinių užmušti va- išklausyti tai komisijai, o ji 
žiuojant skersai geležinke-,tegUj nusprendžia, ar verta 
dus. ’su tokia propozicija parla-

---------------------- i mente rodytis, ar ne.

EKSPLIOZIJA KRAKMO-j Taigi išrodo, kati Darbo 
LO DIRBTU V e J. «j Partija elgiasi labai atsar-

Pekin, III.—Pereitą sąvai- giai ir iš karto griežtų 
tę vietos krakmolo dirbtu- žingsnių nedarys, kad nepa- 
vėj ištiko ekspliozija, ku- darius klaidų.
rioj 3 žmonės buvo užmušti Vis dėlto Anglijos buržu- 
ir arti 50 sužeista. Didelė azija labai nusigandus, kad 
keturių aukštų muro trioba valdžia gali patekti į socia- 
likos sugriauta ir sprogi- iistų rankas. Sakoma, kad 
mas girdėjosi už keliolikos atžagareiviai dai’o i savo va- 
myliu nuo šio miestelio. Po dą Baldwiną spaudimo, kad 
ekspliozijos kilo gaisras su- jis kaip nors sudarytų su li- 

_______ ______ . .... griuvusioj troboj. Nuosto- beralais koaliciją ir palai- 
tai išrodytų, kad Vaižgan- ryba trauktu jUos teisman, liai apskaitomi i $500,000. kytų dabartinę valdžią.

tingai žiuri i slapyvardžių var
tojimą. Perdrąsu butų tvirtin
ti. kad esanti praėjusi slapy
vardžių gadynė Lietuvoje. Jei 
mes pažiūrėtume į kitas labiau 

. kultūringas valstybes, kur tau-'
tos žadintojams nebuvo reika- Ql0o-jjos da
io slapstytis, tad mes irgi pa
matysime daugybę rašytojų 
prisidengusių slapyvardžiais. 
Ir šiais laikais tais slapyvar
džiais pasirašinėja, nors rodos 
jokios iš niekur baimės nejau
čia ateinant. Matyt, literatū
ros pasaulyje yra 
slėpimosi motyvų.

< kad tie motyvai 
etinės vertės, negalima. Rašy
tojas dažnai ir pats sau nega
lėtu nurodyti motyvą, dėl ku
rio jis slapyvardžiu pasirašo. 
Tokia visur mada, taip visur 
priimta, toks visur įsigyvenęs 
|>aprotys ir tiek—dažnai ir to
kio atsakymo galima susilauk
ti”.

Kelmutis nurodo, kad 
Lietuvoje yra jau gerokai 
pagarsėję rašytojai Vaiž
gantas, lazdynų Pelėda, 
Šatrijos Ragana, Maironis 
ir t.t. Jei,šitie rašytojai sa
vo slapyvardžius dabar at
mestų ir imtų rašytis tikro
mis savo pavardėmis—Tu
mas, Pšibilauskienė, PeČ- 
kauskaitė, Matulevičius —

tam tikrų 
Bet sakyti, 
yra žemos

ni jos.
šitas nutarimas da labiau 

suerzino " eūieviškus” ku
nigus. Nevv Yorke Įtekmin
gas kun. d-ras Parkas nusfc 
metė sutoną, ■ apsivilko te- 

aktaro rūbais ir 
įsilipęs sakyki-n pareiškė, 
kad jis irgi netikįs Į "nekal
tą prasidėjimą" bei Į "prisi- 

| kėlimą iš numirusių”, todėl 
tegul ir jį teisią, jei drįsta.

Negana to. tuojaus susi- 
! organizavo apie 500 kunigų, 

■ kurie pasivadino "Moder
niškų Kunigų Sąjunga” 
(Modern Churchmen’s Un

ion j. ir pasisakė, kad nei 
vienas jų netiki i tokius 
"stebuklus", kaip "nekaltas 
prasidėjimą.-", arba iš "nu
mirusiųjų prisikėlimas”. Jie 

'sudėjo kl,Ovo traukiamojo 

teisman kunigo Heatono ap
gynimui ir išsiuntinėjo vi

siems kunigams ir vysku
pams 10,00<i laiškų, pareikš- 

dami, kad jeigu vienas bus 
teisiamas už "hereziją", tai 

ir visi turi būt teisiami.
Vyskupai nusigando, ir 

jau norėtu kilusi lermą nu
tildyti. bet nebegali Moder
niškieji kunigai jau būtinai 
reikalauja, kad vyskupų te

NĖRA VAISTŲ NITO 
VĖŽIO LIGOS.

Anglijos daktaru draugi 
jos pirmininkas, Dr. C. P., 
Childe, skelbia, kad vaistas 
nuo vėžio ligos da nėra-su
rastas, kaip lygiai nežino
ma ir tos ligos priežastis. 
"Kuo daugiau kila civiliza-' 
cija, tuo daugiau plinta vė

žio liga”, jis sako. "Juo dau
giau mes igijame gyvenime 
patojpimų ir švarumų, tuo 
daugiau auga vėžys. Angli
joj dabar iš septynių žmo
nių vienas vis miršta nuo 
vėžio ligos



© AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS
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Mokslo Draugų paskaitos.
Gruodžio 23 d., Raymond 

Institute įvyko Mokslo 
Draugų paskaitos. Prelegen
tu turėjo būti p. Kl. Jurge
lionis, bet nelaimei jis labai 
susirgo ir tapo nugabentas 
ligonbutin.

Paskaitoms tema buvo 
nuskirta ant vietos. Prele
gentai buvo tris, būtent: 
Chicagos universiteto filo
sofijos profesorius Mallorv, 
kuris kalliėjo temoje: "Ti
kėjimas ir apšrieta"; Dr. 
Karalius temoje: "Eugeni
ka": inžinierius K. Augusti
navičius—"Paveldėjimas”.

Visi šitie kalbėtojai iš ei
lės užėmė savo vietas. Rei
kia kai kuriuos kalbėtojus 
ir jų kalbas atskirai pažy
mėti. Prof. Mallorv kalbėjo 
daugiausia nurodydamas -ti
kėjimo dėsnius ir ką jis su
kūrė žmonių gyvenime. Jis 
taipgi priparodė, kad žmo
gus nuo seniausių laikų yra 
įpratęs tikėti. Babilioniečiai, 
asiriečiai ir egyptiečiai tikė
jo į visatos dievą. Bet Medi- 
teranijos juros saloje gimė 
vaikinas, kuris paaugęs ir 
šiek tiek gyvenime patyręs, 
pradėjo skleisti priešingą ti
kėjimui nuomonę, žodžiu 
sakant, jis gyveno savotiš
kai ir skleidė savo tikėjimą. 
Jis netikėjo dievui Olympe, 
bet sakė, kad reikią tikėti 
žmogaus sąžinės, teisės ir 
gerovės Dievui — žmogaus 
meilės Dievui.

Matomai, prof. ir darė iš
vedimą. kad krikščionis sa
vo tikėjimą nuolat gerina, 
taiso ir galų gale pritaikysią 
prie kultūringo gyvenimo; 
kartu netikėsią Dievui visa
tos ii- kartu Dievu; žmogui, 
bet padarysią tikėjimą tin
kamu žmonių švietimui,

Prof. Mallorv sako, kad 
Jėzus puvo ne visatos Die
vas, o žmogaus meilės skel
bėjas. Jis mokino žmones 
mylėti artimą savo ir kovo
jo, kaip dabar mes sakome, 
už darbininkų būvį. Taigi 
kaipo tokis prakilnus žmo
gus, jis ir šiandien yra gar
binamas, -kad ir su tūlais 
pridėčkais. kaip ve, visatos 
valdymas ir t.t.

Kai kam gal ir s-unku bu-

ir kaip visa tai pritaikius 
prie gyvenimo. Jis nurodi
nėjo žmonių ydas, kurios ne
leidžia jiems pagerinti savo 
uadėtį, a vien tik suverčia 
kaltę ant aplinkybių. Girdi, 
kad jau tokios aplinkybės, 
tai ką tu čia žmogus beišda- 
ysi. Taigi reikia pačiam 
darbuotis ir prašalinti tas 
netikusias aplinkybes, o ne
laukti, kol kas kitas tai pa
darys. Juk žmogus pats ant 
savęs turi pilną teisę, tai ko
dėl nesistengti prašalinti 
kas bloga, o vykdinti kas ge
ra? Antra yda tai ta, kad 
jaunimas apsivesdamas ne
kreipia atydos į savo svei
katą, kas dažnai pastūmėja 
prie įvairių blogumų. Silp
napročiams daktaras pata
rė apsivesti tik pasenusiems.

Dr. Karalius sako netikįs 
senui lietuvių patarlei, kad 
sveikame kūne esąs sveikas 
ir protas. Jis, sako, manąs 
priešingai. Pav., Chicagoje 
yra ristikų, kurie geležis lau
žo ir sprandus vieni kitiems 
sukinėja, o jų protas suau
gęs Į raumenis ir pilvą. Ka
ralius savo'juokinančia kal
ba labai patenkino publiką.

Reikia ‘ pasakyti, kad šį 
sykį publikos buvo atsilan
kiusios nepaprastai daug, 
ar gal todėl, kad Kl. Jurge
lionis turėjo skaityti paskai
tą apie Jėzų Nazarietį. Bu
vo daug ir parapijom) atsi
lankiusiu.

* * ♦

Chicagos draugijos ’ ir 
kliubai pasižymėjo aukomis 
Mariampoiės Realei Gimna
zijai. Kai kurios jų aukojo 
net šimtinėmis, penkdešim- 
tėmis ir dvidešimtėmis. Ma
tomai pažangus žmonės tai 
daro suprasdami reikalo 
svarbumą, o kitos kolonijos 
dar nei nesijudina. Juk čia 
ne vienų chicagiečių reika
las, o visų pažangiųjų žmo
nių. Tatai subruskite, drau
gai! M. J. Šileikis.

žmonės vadina ilguoju Mai
klu, irgi daug trubelio turi 
su gražuolėmis. Jis sulaukė 
jau pusantro Kristaus am
želio ir norėtų savo surem
bėjusią širdi priglausti prie 
gražiaveidės, bet tos išdy
kėlės "too fresh” ir io išto
lo neprisileidžia. Ir skun
džiasi vargšas Maikis, kad 
be vežiodamas miltaveides 
jau sudėvėjęs dvi poras au
tomobiliaus "tajerų", o dar 
nei vieno bučkio nuo jų ne
gavęs. Vieną jau buvo prisi
pratinęs ir kas subatą iš 
darbo parveždavo, bet ir su 
ta niekas neišdegė. Kol ve
žiojo ir tylėjo, tai buvo ge
rai, bet kaip tik išsižiojo 
kalbėt apie meilę, tai mer
gina parodė jam smailą lie
žuvį ir nudūlino savo keliu.

Yra čia "meilės klesas” iš
ėjęs vyras A., kuris pataria 
Jonui ir Maikiui nejieškot 
meilės po prievarta, nes iš 
to naudos nebus. "Aš irgi 
buvau pamylėjęs E." — sa
ko A. — "ir daviau jai ne
tik raidus, bet buvau ati
davęs ir širdį, jaknas, plau
čius ir batus, o vienok nieko 
neišlaimėjau. Kuomet tik 
pamato, kad aš vakare pas 
ją ateinu, tai duris užraki
na ir žiburius užgesina — 
taip aš ir pasilieku, kaip 
šunelis, lauke bestovintis. 
Bet aš daugiau kvailas ne
busiu ir po prievarta mei
lės ne j ieškosiu".

Darbininkas.

PHILADELPHIA, PA.
3,000 žmonių mirė nuo 

munšahto.
Vietos valdžios daktaras 

buvo paskelbęs anądien, 

kad per pereitus

NORWOOD, MASS. 
Senbernių nepasisekimai. 
Du metai atgal i musų 

koloniją atvažiavo iš Lietu
vos daili Marytė, kuri Ledi
niam Jonukui iš pirmo pa
matymo širdį suardė. Ilgai 
nelaukęs Jonukas atsisėdo, 

vo suprasti ąnglų kalbą, bet ant šmoto ledo ir daro ple- 
visi klausėsi atydžiai.

Inž. K.
kalbėjo rimtai ir pamoki
nančiai apie paveldėjimą. 
Jis priparodė, kad paveldė
jimas kartojasi netik pas 
žmones, bet ir pas įvairius 
gyvūnus ir augmenis. Pasak 
jo, prigimtis keičiasi, bet lė
tai. Ima daug laiko išsivys
tę gyvūnui kitokion formom 
Bet taipgi yra ir greitesnių 
persikeitimų, kaip ve, tėvai 
esti šviesiaplaukiai, o vaikas 
gimsta tamsiais plaukais. 
Tai yra grįžtančio ji karta. 
Tą kartą jis išaiškino šitaip: 
kad kada nors yra buvę jų 
giminėje tamsiais plaukais 
žmonių, kas ir atsikartoja. 
Be kitko Augustinavičius iš
dėstė vVatter Littlerio teo
riją apie celes ir kromoso- 
lus, ir kaip Įvyksta apsivai- 
sinimas pas žmones ir gy
vūnus. Jis sako, kad pas dvi- 
lytinius gyvūnus, jeigu pas 
moteriškos lyties gyvūną po 
susituokimo bus 48 kromo- 
solai, o pas .vyriškos lyties 
gyvūną tik 47, tai, supran
tama, kad gims moteriškos 
lyties gyvūnas. Tas pats ir 
su žmonėmikesą.

Mendelis (kun.-minykas) 
Silezijoj, darė bandymus su 
žirniais. Jis suvaisindavo di
delius žirnius su mažais, tai 
pirmiau užaugdavo dideli 
žirniavo jau antrais metais 
užaugdavo maži, kaip ir 
pirma kad būdavo maži.

Po Augustinavičiaus už
ėmė vietą dr. Karalius. .Ka
ralius kalbėjo apie eugeniką

nūs, kaip Marytės meilę 
Augustinavičius, patraukus savo pusėn. 

Trumpai pamąstęs nuspren
dė eiti pas jos tėvus ant 
burdo. Kaip sumanė, taip ir 
padarė. Bet visgi niekas iš 
to neišėjo — Marytė ir per 
akinius Į jį žiūrėt nenorėjo. 
Mat, Jonukas jau nebejau
nas vyrukas — du syk po 
dvidešimts metelių turi.

Pirmam bandymui nepa
vykus Jonukas vėl atsisėda 
ant šmoto ledo ir ima galvo
ti, kokiu gi budu butų gali
ma Marytės širdį patrauktų 
Reikia pasakyti, kad Jono 
galvoj ne košė, bet smege
nys ir jam išgalvoti ką-nors 
nesunku, štai jis sugalvoja, 
kad reikia nusipirkti auto
mobilių, o tuomet Marytės 
netik širdelė, bet ir visas 
dailus kūnelis bus su juo.

Ir štai Jonas nusiperka 
dailų automobilį. Marilė 
nuo jo jau nesišalina. Pra
deda jis ją vežiot ryte į dar
bą, vakare iš darbo, o jau 
nedėlioj tai visą dienelę. — 
Dabar tai esu laimingas — 
mano sau Jonelis. z

Bet štai nelabasis pasuka 
Marytei prieš akis jauną ir 
gražų vaikiną F., kuris vis
ką sugadina. Marytė jau 
nebenori su Jonu automobi- 
lium važiuoti. Ji bevelija 
pėkščia su F. vaikščioti. Jo
nas atsisėdo ant ledo, at
šaldė visus galus, bet naujo 
”skvmo”, kaip Marytę butų 
galima prisivilioti, jau neiš- 
mislin'a.

Kitas senbernis, kurį

CHICAGO, ILL
LSS VU! Rajono koncertas.

Gruodžio 23 d., 1923 m., 
čia įvyko Lietuvių Socialis
tų Sąjungos VIII Rajono 
koncertas, Meldažio salėje.

Vakaro programas buvo 
sekamas: 1) Rusų Nepri- 
mlmingas Mišras Choras, 
2) Grigaičio prakalba, 3) 
Lošimas — "Meilės Profe
sorius", 4) Monologos — 
"Buržuaziška Sufragistė", 
5) "Pirmyn”, mišras choras 
ir 6) užbaiga — Rusų Ne- 
prigulmingas Mišras Cho
ras. Po programo prasidėjo 
šokiai.

Taigi iš programo sąstato 
matosi, kad programas buvo 
ivairus. Kiek galima buvo 
spręsti iš publikos aplodis
mentų, publika buvo užga
nėdinta. Ir tuomi daugiau, 
kad risi ^alyvavusieji pro- 
grame savo užduotis atliko 
puikiai. Taipgi reikia pri
minti, kad publika mokėjo 
priimti Rusų Chorą — savo 
aplodismentais iššaukė cho
rą padainuoti daugiaus dai
nų. Minimas choras tuomi 
buvo labai užganėdintas ir 
jautėsi gana smagiai, sve
tingai.

žodžiu, vakaras pavyko 
gana gerai—geriau negu 
buvo tikėtasi. Žmonių prisi
rinko skaitlingai ir risi ra
miai užsilaikė ir klausėsi 
nrogramo. Pasibaigus pro- 
gramui, vieni šoko, kiti taip 
sau šnekučiavosi ir juokavo.

Prie užbaigos reikia pasa
kyti tai, kad viršminėto va
karo rengėjai turėjo daug 
priešų. Jau nekalbant apie 
kitus, bet atsirado tokių sa- 
botažninkų ir socialistų eilė
je. Ir tai nepaprastas eilinis 
narys tokiu buvo, bet LSS. 
organizatorius! Jis agituo
damas už Justo Kudirkos 
koncertą, (kuris Įvyko tuo 
pačiu laiku) šitaip prasita
ri*: "Aš iš savo pusės širdin
gai linkiu, kad koncertas 
butų kuosekmingiausias, 

kad į jį susirinktų visi Lie
tuvos sūnus ir dukters (ma
no pabraukta—L. M.) ir iš
klausytų... (žiur. "Naujie- 

nuose" 22 d. gruodžio), ši
tas sakinys jokių komentarų 
nereikalingas. Tik tiek pasa
kysiu, kad visi musų priešai 
nagus nudegė, nes vakaras 
pavyko visais atžvilgiais.

Laisvės Mylėtojas.

kad per pereitus 1923 me
tus Phiiadelphijoj munšai- 

nas nuvarė į kapus 875 žmo
nes. Bet D-ras G. Harlan 
Wells, medicinos profeso
rius prie Hahnemanno Me- 
dikaiės Kolegijos, sako, kad 
tai toli nepilnos skaitlinės. 
Nurinktomis to profesoriaus 
žiniomis, per pereitus me
dis Phiiadelphijoj mirė nuo 
mod ingos naminės degtinės 
nemažiau kaip 3,000 žmonių.

Valdžios daktaras (koro
neris) skaito, matomai, tik 
tokius atsitikimus, kur žmo
gus munšaino prisigėręs 
"uojaus nusinuodija. Tuo 
"arpu gi daug žmonių nu
miršta nuo kitokių ligų, ku
rių priežastimi irgi yra 
munšainas, sako profeso
rius Wells. Pavyzdžiui, apie 
35 nuošimčiai mirčių perei
tais metais buvo nuo sukie
tėjimo arterijų, sukietėjimo 
kepenų ir Bright’o ligos, o 
visos tos ligos yra tiesioginė 
pasekmė nuolatinio gėrimo 
munšaino.

Negalima užginčyt, sako 
-»rof. Wells, kad tūlose ligo
je alkoholis yra vaistas. Pa
vyzdžiui, plaučių uždegime 
(pneumonijoj) su degtinės 
pagalba galima išgelbėt ne 
vieną gyvastį. Gali būt taip 
nat ir kai kuriose širdies li
gose. Bet tik daktaras gali 
žinoti, kur degtinė reikalin
ga. kur ne. Be to, ir degtinė 
turi būt degtinė, o ne nuo
dai. Dabar net ir aptiekoje 
pirkdamas degtinę, kuri 
maunama neva iš valdžios 
sandėliu, niekados negali 
būt užtikrintas, kad gausi 
ne nuodų. Todėl jei prie ko
kios ligos degtinė ir reika- 
bnga, daktaras, dabar bijo
si duoti ant jos receptą, kad 
nenunuodyt ligonio. Na. o 
ką jau kalbėti apie tikrąjį 
munšainą. kurį žmonės pa
tįs verda’ i

Munšainas yra nuodingas 
ne dėlto, kad jame yra alko
holio, sako profesorius 
Wells, bet dėlto, kad jį da
rant kartu pasidaro tokie! 
nuodai, kaip nitras, forma-' 
’inas, karbolinė rūgštis ir 
daug kitu. Šitie nuodai ir 
užmuša žmogų—jei ne ant 
syk, tai po valiai: užnuodi
ja kraują, sukietėja gyslos, 
kepenis, ir galų gale žmo
gus turi mirti.

Taigi saugokimės to pra
keikto munšaino, jei mums 
miela sveikata ir gyveni

mas.
Reporteris.

NEW HAVEN, CONN. 
Katalikų "progresas”.

Kaip kitose kolonijose, 
taip ir pas mus lietuviams 
vra labai reikalinga svetai
nė. Progresyviai žmonės rū
pinasi svetainės reikalais ir 
dirba kiek išgalėdami, bet 
narapijonai netik kad prie 
so 'darbo neprisideda, bet 
dar kenkia. Mat. jie yra už- 
’mti kitokiu "progresu". 
Tik pasižiūrėkite, kaip pui
kiai "progresuoja" parapi
jos vadovai, štai prieš Kalė
das vyriausias parapijos 
trustisas sumanė eit į baž
nyčią rėdyt Betlejaus. Pake
tui užsuko i smuklę išsimes- 
ti vieną-kitą stiklelį ant drą
sos. Smuklininkas, sulaukęs 
tokio "garbingo” svečio, bu
vo linksmas ir jį gerai pa
mylėjo. Trustisas, kaipo 
"pilnas blaivininkas”, gėrė 
vis po pilną ir tiek prisila
kė, kad nebegalėjo nei namo 
pareiti, bet čia pat, saliune, 
atsisėdo ant kėdės ir užmi
go. Moteris, nesulaukdama 
savo vyro pareinant, išsiun
tė vaiką jo jieškoti. Po ilgo 
jieškojimo vaikas surado

i

savo tėvą, bet nebegalėjo jo 
nei iš vietos pajudinti ir 
verkdamas* išėjo pranešt 
apie tai savo motinai. Ne
trukus atėjo motina su luk- 
tere ir 
vargą, 
mo.
, Tai

"progresuoja 
kinai.

šiaip-taip, per dideli 
ištempė trustisą na-

matot, kaip puikiai 
” musu parapi-

žinantis.

DETROIT. MICH. 
Įvairumai.

Darbai pastaruoju laiku 
čionai biski sumažėjo. Pri
buvusiam iš kitų miestų 
darbas sunku gauti.

šiame mieste yra mišinys 
įvairiausių tautų, tarp ku
rių yra nemažai ir lietuvių. 
Keli metai atgal lietuviai 
neturėjo čia nei vieno pro
fesionalo, o dabar yra jau 
net tris—du daktarai ir vie
nas advokatas. Lietuviai 
daktarai, Jonikaitis ir Ma
tulaitis, yra pasižymėję gy
dytojai visoj Amerikoj. Jie 
pasekmingai gydo įvairias 
ligas ir daro operacijas. Lie
tuviams visuomet patartina 
eiti prie savų gydytojų, ku
rie yra sanžiniški ir gerai 

i savo profesijoj patyrę.
Taipgi vietos lietuviai tu

rėtų džiaugtis, kad turi sa
vo advokatą Uwick’ą, kuris 
smarkiai stoja už lietuvių 
reikalus ir teisingai jiems 
patarnauja. Be ką eiti pas 
kokius lupikus svetimtau
čius, visuomet geriau nuei
ti pas lietuvį advokatą, ku
ris yra teisingas ii- sanžiniš- 
kas.

Nors lietuvių Detroite 
yra daug, bet veikimo neper- 
d augiausia, todėl ir laikraš
čiuose labai retai matosi ko
respondencijų apie lietuvių 
veikimą. Didžiausiu lietuvių 
pažangos priešu, kaip visur, 
taip ir čia yra girtuoklystė. 
Girtuokliauja netik vyrai, 
bet ir moterys.

Broliai ir seseris! Ar jus 
bent kartą pamislinot, ko
kios yra gvrtuoklystės pa
sekmės ir prie ko jumis gė
rimas prives? Pameskit blo
gus savo gyvenimo įpročius, 
kol dar nepervėlu.

Tėvynės Ašara.

BINGHAMTON, N. Y.
Drg. Grigaičio prakalbos.

Gruodžio 13 d.. Lietuvių 
Svetainėje įvyko d. P. Gri
gaičio prakalbos, kurias su
rengė vietinė LSS. 33 kuo

pa.
Kaipo apie tokį kalbėtoją, 

nėra ką sakyti, nes didžiu
ma Amerikos lietuvių d. Gri
gaitį pažįsta ir nesvkį yra 
girdėję jį kalbant. Kalbėto
jas, kaip visuomet, taip ir 
dabar atsižymėjo savo rim
ta prakalba, kurioje daug 
kas buvo pasakyta Lietuvos 
klausime. Kalbėtojas nuo
sakiai išdėstė dabartinę 
Lietuvos, kaipo valstybės, 
padėti. paskiaus lietė atski
ras piliečių grupes, o taipgi 
nepaliko apšvietos ir ekono
mijos klausimų, žodžiu, api
budino visus svarbiausius 
Lietuvos klausimus.

Žmonių i prakalbas buvo 
atsilankę gana skaitlingai, 
gal skaitlingiau negu į bile 
kokias kitas prakalbas per 
pastaruosius du metu. Be- 
abejonės butu buvę ir dau
giaus, bet kadangi prakalbų 
'■engimas dėl tūlų priežas
čių buvo suvėlintas ir ren
gėjams prisiėjo viskas ant 
greitųjų veikti; prie to daug 
žmonių sulaikė ir lietus, nes 
tą vakarą smarkiai lyjo. 
Prakalbos visais atžvilgiais 
pavyko gana gerai. Publika 
rakalbomis interesavosi ir 

užsilaikė gana ramiai. Po 
prakalbų buvo statomi keli 
klausimai į kuriuos kalbėto
jas tinkamai atsakė, kad 
nekurie klausėjai turėjo su
tikt su įrodymais. Aukų 
Lietuvių Socialistu Partijai 
nurinkta $13.00. Kalbėtojas 
inleido Binghamtoną tą pa- 
tį vakarą.

"garbingą” Įstaigą dar keli 
lietuviai, nes ju smegenys 
nuo munšaino jau baigia 
Ižiuti.

1 toros Sargas.

SO. FORK. PA.
Naujienos.

Anglių kasyklose dirba
ma tik po 3-4 dienas sąvai
tėje. Kalėdų dienoje pasiro
dė pirmutinis Sniegas, o da
bar ir vėl nei sniego, nei di
lelio šalčio.

šventas Kalėdas ne visi 
laimingai praleido. Viena 
moterėlė, prisigėrus mun- 
šaino, sumanė apkrikštyti 
savo vyrą, taip kaip šventas 
Jonas apkrikštijo Kristų. 
Paėmus puodą verdančio 
vandens ji liejo savo, vyrui 
ant galvos. Krikšto žymės 
gal pasiliks ant visados, nes 
vyras kol-kas tik viena akia 
gali žiūrėti.

Vienas žmogelis užsimanė 
nužengti i dangų, kaip 
Kristus, bet koja p^į^kė 
ne ten, kur reikia ir jis nu- 
nuolė ant žemės. Sakoma, 
jis susižeidė gana pavojin
gai, nes nosis buvo atsukta 
i priešingą pusę. Daktarai 
turėjo daug darbo, kol ati
taisė.

Dar vienas žmogelis užsi
manė po pasaulį pavandra- 
voti ir leidosi į kelionę. Kul
kas dar nesugrįžo. Kai su- 
o-riš, tai pranešiu "Keleivio” 
skaitytojams.

z S. F. Eitis.

Vytautas.

HUDSON, MASS. 
Liūdnos naujienos.

Šios kolonijos darbininkai 
tikėjosi sulaukti geresnių 
naujų metų, bet sulaukė 
prastesnių. Taip, vietinės 
roberinės fabrikantai prieš 
nat Kalėdas paleido iš dar
bo 300 darbininkų neapri- 
buotam laikui ir dar dau
giau žada atleisti, šitą savo 
žygį kompanija teisina tuo
mi, kad, girdi, nėra žiemos, 
tai niekas neperka robų ir 
todėl nėra biznio. Taipgi čia 
užsidarė viena prasti) čeve
rykų dirbtuvė ant trijų mė
nesių ir paleido 300 darbi
ninkų. Kitose dibtuvėse dar
bai irgi susilpnėjo—tą viską 
skaudžiai atjaučia darbi
ninkai ir biznierėliai.

Prieš pat Kalėdas staiga 
susirgo plaučių uždegimu ir 
nasimirė D. Melkunienė. Pa
liko dideliam varge ir nubu
dime ketvertą mažų vaiku
čių ir vyrą. Nors velionė 
prieš mirtį nenorėjo prisi
leisti kunigo ir jos vyras yra 
laisvų pažiūrų žmogus, bet 
pagal norą giminių ji buvo 
palaidota su bažnytinėm ce
remonijom. Lai būna jai 
lengva šios šalies žemelė!

Taipgi nesenai čia pasi
mirė F. Balčiūnas. Kalėdų 
dienoje jis nuėjo į Elm Te
atrą ir ten sėdėdamas kėdėj 
numirė. Spėjama, jogei tu
rėjo širdies ligą. Velionis 
buvo 35 metų amžiaus, pali
ko pačią ir vieną kūdiki.

Vietos lietuviai labai ap
gailestauja Balčiūno, nes 
jis dietos lietuviams buvo 
labai reikalingas žmogus. 
Kadangi jis gerai mokėjo 
anglų kalbą (nes iš Lietu
vos buvo atvežtas dar ma
žas), tai svarbesniuose rei
kaluose patarnaudavo lietu
viams kaipo perkalbėtojas.

Prieš Kalėdas vienas 
vienybėj. Tiktai darbininkų 'munšaino mylėtojas lietuvis 
uriešai-džingai kursto vie- tapo išgabentas į beprotna- 
nos tautos žmones prieš ki- mį. Tikimasi, jogei paskui jį 

tos.

SHENANDOAH, PA. 
Nelaimė kasykloje.

Lehigh Valley Coal Co. 
kasykloje, kuri randasi neto
li nuo Park Place. atsitiko 
anądien nelaimė: tapo už
berti žemėmis du angliaka
siai, Frank Kasyan iš Ma- 
hanoyaus ir John Košelnik, 
kuris kelios savaitės atgal 
atvyko čionai iš Philadel- 
ohios. Po 30 valandų pagal
bos, Kasyan buvo atkastas 
ir atrastas da gyvas, tik la
bai nusilpęs. Košelniko da 
nerado, ir rašant šią kores- 
nondenciją, nėra žinios, ar 
jis gyvas, ar ne. Bijomasi, 
kad prasimušus vandeniui į 
kasyklą jis gali prigerti. Jis 
paliko Phiiadelphijoj savo 
pačią ir trejatą mažų vaikų 
’r atvažiavo čionai uždar
biauti. Toks mat darbininko 
Ūkimas.

Vietos anglų laikriĮHfc, 

"Evening Herald”, 31 gruo
džio paskelbė, kad Shenan- 
Joah’rio lenkai ir lietuviai 
turės didelį balių Naujų Me
tų vakarą. Europoje lenkai 
su lietuviais mušasi, o čia 
balius kelia ir susirinkę vie
non salėn visi kartu šoka. 
Taip ir reikia. Darbinin
kams nėra ko muštis tarpe 
savęs: ir lenkai, ir lietuviai 
—mes risi vienos kiesos 
žmonės; mes visi prigulim 
prie vienos unijos, visi kar
tu dirbam, kartu streikuo- 
jam, ir mums reikia gyventi

• i - • rrvi a. • j___ •

HART, MICH.
Vaikas pašovė motinos 

meilužį.
Pora metų atgal tūla 

"kompanija” čia nusipirko 
farmą. Ta "kompanija" su
sidėjo iš moters, jos brolio, 
ios viro ir jos mylimojo 
(burdingieriaus). "Bosu” 
tos kompanijos buvo mote
ris. Kiek pagyvenus moteris 
numanė savo "kompaniją" 
numažinti. Pirmiausia ji 
prašalino iš "kompanijos" 
savo brolį, o paskui ir vyrą, 
kuris palikęs pačią išvažia
vo Chicagon. 
moteris 
tik su 
i u

Pasiliko 
farmos 

mylimuo- 
burdingierium, kaip 

Jieva su Adomu rojuj. Bet 
neilgai jiedu laimingai ant 
farmos gyveno. Burdingie- 
riui Jonui atsibodo svetima 
moteris ir pradėjo jos neap
kęsti ir mušti. Moteris, ma
tydama, kad.su meilužiu biis 
bloga gyventi, ėmė šauktis, 
prie savo vyro, prašydama, 
kad sugrįžtų atgkl ant far
mos. Vyras -paklausė ir su-« 
grįžo. Dabar moteris jau 
norėtų gyventi vien tik su 
savo vyru, bet... kaip praša
linti burdingierių? Vieną 
gražią dieną moteris ir .jos 
burdingierius nuėjo šerti 
gyvulių, kur jiedu susivaidi
jo ir pradėjo muštis. Tai pa
matęs dvylikos metų moters 
sūnūs nučiupo šautuvą ir 
šovė i motinos meilužį. Pa
šauktas gydytojas pasakė, 
jogei burdingierius gyvens, 
bet šratai turės pasilikti jo 
šlauny.

Visa šita "kompanija" 
vra karšti katalikai ir labai 
neapkenčia laisvų žmonių.

Kaimynė.

ant 
savo

PAULSBORO. N. J.
Nušovė italą.

Kalėdų vakare, apie pusė 
po penkių, tūlas italas ėjo iš 

darbo namo. Ant kampo De- 
leware gatvės jis pasitiko 
žmogų, kuris paleido Į jį 
Denkis šuvius ir pabėgo. Ita
las krito ant vietos nebegy
vas. žmogžudys nėra žino

mas.
Ch. Sb.

Mainerys. netrukus nukeliaus i tą (Korespondencijų tasa ant 5 pusi.)

kad.su


Reakcijos žygiai Lietuvoje.

siu Įnirtimu dar syk _ 
darbininkų organizac ijas ir 
jų darbuotojus. Areštuoja 
eilinius darbininkus, žino
ma. vis apkaltina komunis
tais, nors dauguma tų žmo
nių neturi net supratimo, 
kas tie komunistai, ši val
džios žygi tegalima Įvertin
ti tik kaipo sutartiną bur
žuazijos eilini puolimą ant 
darbininkų.

Sunku tiksliai apskaityti, 
kiek Įvyko pastaruoju metu 
areštų ir kratų. Viena tik

didelis, kokių iki šiol dar nė
ra buvę. Vien tik Šiauliuose 
Įvyko daugybė kratų ir apie 
20 žmonių areštuota. Pas 
kai kuriuos asmenis kraty
ta net po 3 kartus iš eilės. 
Kratos daryta neatsižvel
giant nei amžiaus, nei poli- 
tinio*4»usistatymo. Tie as
mens, pas kuriuos krėtė, 
daugumoje be jokio peli
nio nusistatymo. Areštuota 
4 vaikai—kurpiai mokiniai 
14—17 metų. Mat, tie vaikai 
vieną rytą radę Lauko gtv. 
išmėtytus komunistų atsi
šaukimus, vieną pasiėmę 
skaitė. Žvalgybininkams 
jau to užteko, kad pakrikš
tijus tuos vaikus komunis
tais areštuoti.

Areštuotų tarpe yra mu
sų Socialdemokratų Parti
jos narys drg Kelečius, iš
krėstųjų gi—žiežirbininkas 
drg. Lukavičius.

Kitose Šiaulių apskrities 
vietose irgi neapsiėjo be 
kratų ir areštų. Kairiuose 
iškrėtė mok. B. Urboną, 
prof. s-gos narius Adomai-

Čia yla iš
> išlindo. Valstiečiai 

liaudininkai parodė savo nu-

Pastaruoju laiku po visą darni paklusniais Kominter- 
I.ietuvą eina masiniai, areš- no tarnais lošė ne darbinin- 
tai ir kratus. Kademų-'.iau- kų atstovų roię, bet papras- 
dininkų valdžia su didžiau- tų Rusijos valdžios agentų.

‘ i puolė Lietuvos darbininkai, Įverti
nę pragaištingus jų darbus, 
padarys atitinkamas išva
das.

Apie krikščionių rolę šiuo
se darbuose netenka kalbėti, 
nes tai yra senai jų pradėto 
darbo tęsinys. Jei sugebėtų 
visus daugiau susipratusius 
darbininkus vandens šaukš
te paskandintų.

Tenka pažymėti vaidmenį, 
kuri lošia valstiečiai liaudi- 
uinkai, nesenai buvę „socia- 

_________ listais”. Kad jie niekuomet 
aišku, kad jų skaičius labui nėra buvę socialistais, tai 
..................................................  ‘ aišku kiekvienam susipratu

siam darbininkui. Bet visgi 
buvo manyta, kad jie bent 
demokratai yra. Pasirodo, 
kad ir demokratizmas jų 
šiaudinis. Jie tik tol „demo
kratai*’, kol nepatenki- Į val
džią. Bet kuomet Įsikinkė su 
kademais i valdžios vežimė
li, jų demokratizmas dingo 
—reakcingumu nedaug kuo 
atsilieka nuo krikščionių. 
Vidaus Reikalų Ministerija 
priklauso valstiečių žmogui, 
tačiau vidaus rėžimas nei 
kiek nešvelnesnis kaip prie 
Olekos. Net karo stovi pa
laiko, kuris visu sunkumu 
slegia visuomenę. Jau mėn., 
kai socialdemokratų frakci
ja Įnešė Įstatymo projektą _ 
nuimti karo stovi.Tačiau iki 
šiol tas Įstatymas guli neju
dinamas Seimo Krašto Ap
saugos komisijoj. Socialde
mokratų frakcija norėjo 
Įnešti interpeliaciją dėl kraš
to apsaugos komisijos veiki
mo. Tam tikslui reikalinga 
10 parašų. Buvo kreiptasi i 
valst. liaudininkus prisidėti 

tytę, Eismontienę ir kitus, savo parašais. 
Daug kratų (yra ir areštų) maišo 
padaryta Jonišky, Kuršė- U 

nuošė,______ <.«., v.nAvev,
kuvoje ir kitose vietose.

Tai t— _______________  _ _
liaudininkiška žvalgyba pa- laiko karo stovų, 
sidarbavo Šiaulių padangėj, gi pagaliaus skirtumas tarp 
Bet jos tinklas ne vien šiau- valstiečių ir kademų? . .

liūs palietė. Kaune irgi ne 
mažai pasidarbavo. __ „ 
tuotų skaičius čia dar dides
nis. Bet ypatingai daug 
areštų apie Rokiški. Čia su
rankiota daug dešimtų žmo
nių. Daug kratų ir areštų 
buvo Mariampolėje, Rasei
niuose, Mažeikiuose, Pane
vėžy. Net ir mokyklas palie
tė. Areštuota 4 universiteto 
studentai ir 2 mokiniai Dot- 
navos žemės ūkio techniku
mo. Yra žinių, kad krėsta ir 
areštuota gimnazijų moki

niai. Bet žinios nepatikrin
tos. Todėl apie tai smulkiau 
pranešime kitą syki. i

Reakcija šėlsta. Buržua
zija stengiasi atgauti pra
laimėtas po karo pozicijas. 
Jos žiaurumas pasiekia 
augščiausio laipsnio. Užten
ka kartais darbininkui būti 
prof. sąjungos nariu ir 
žvalgyba tuojau apkrikšti
jus ji komunistu patupdys 
krikščioniškan kalėjimam

Lietuvos darbininkams 
sunku atsispirti sutarti- visgi neišgydė, 
niems buržuazijos ..................... ...
niams žygiams, nes jų orga- gailesčio, 
nizacijos komunistų takti
kos dėka pakrikę, jiegos su
skaldytos. Reakcija pasirin
ko tinkamiausią momentą. 
Reakcija dideliais šuoliais 
žengia pirmyn kaip tik tuo 
metu, kuomet darbininkų 
ūpas nupuolęs, kuomet dau
giau atsilikę darbininkai 
pagauti apatijos net visai duoda, 
pasitraukė iš kovos lauko.

Jei ne komunistų klaidin
ga taktika (jie patys dabar 
tą pripažįsta, tik jau pervė- 
lai) reakcija nebūtų užtiku
si darbininkų pakrikusiais, 
nepasirengusiais ginti nors 
ir menkučius laimėjimus. 
Už tai neša atsakomybę Lie
tuvos komunistai, kurie bu-

Kurtavėnuose, Lin- sistatymą: jie pranešė, kad pratęs poniškai gyventi, 
nigalį duoti tai interpeliaci- gražiai kas dieną pasirėdy- 

tiek krikščioniška- jai parašų. Reiškia, jie pa- ti ir skaniai pavalgvti. o čia 
’ •” ~ i-— jaį koks • ’ - ’ 1 -• •

„j Sietuvos darbininkai,’bu- 
Areš- člėkim! Buržuazija sudarius 

bendrą frontą prieš darbi
ninkus vėl juos puola. Su- 
glauskim savo pajiegas, nes 
kitaip prisieis striukai. Tik 
stipri Socialdemokratų Par
tija sugebės atlaikyti reak
cijos puolimą. Todėl visi 
spieskimės j jos eiles!

J. Kairioms.
(„S-tas”.)

ŽARUOS.
Kas apie ką mistiną.

Kunigas apie doleri, žy
das apie bizni, davatka apie 
dangų, čigonas apie vogimą, 
girtuoklis apie munšainą, 
tautininkas apie kapitaliz- ■ 
mą, socialistas apie pageri-' 
nimą būvio, komunistas 
apie revoliuciją.

Chicagos „Gydytojas” į 
jau numirė. Amžiną atsilsi! 
Kitus gydė, o pats savęs 

Daktaras 
reakci- Graibiu n as net apsiverkė iš 

.. ...

Musų kunigai skelbia sa
vo parapijonams, kad vel
nias esąs juodas. Kažin ar 
jis juodesnis ir už pati kuni
gą? Juk kunigai irgi juodi 
nuo ausų iki padų.

Patarlė sako: ne turtingi 
, o mielaširdingi. 

Kam-kam, o jau kunigui jei 
kas almužną duoda, tai nė
ra jokia mielaširdystė, l>et 
tikra žioplystė.

A. Garbukas.

Rusijos komunistai atsi
klaupę prieš Amerikos ka
pitalistinę valdžią prašo 
Rusijos pripažinimo ir ba-1

žijasi, jogei jie niekuomet 
nėra d.avę savo pasekėjams 
Amerikoj jokio Įsakymo kel
ti revoliuciją. Na, o Jukše- 
lis važinėja po lietuvių ko
lonijas ir ragina darbinin
kus prie revoliucijos, nes 
esąs toks Įsakymas iš Mask
vos. Tai kurie meluoja?

1920 metais 
paskelbė, kad 
viešpataujant

Kuomet 
"Naujienos” 
bolševikams 
Petrogrado gyventojų skai
čius sumažėjo iki 722,000, 
tai Brooklyno pliuškių or
ganas „Laisvė” šaukė, kad 
tai esąs melas. Dabar jau 
pati "Laisvė” rašo, kad 1920 
metais Petrograde buvo 
722,000 gyventojų. Reiškia 
"Laisvė*’ paduoda tas pa
čias žinias trimi metais vė
liaus, negu „Naujienos”.

Apuokas.

Amerikiečiams važiuoti Į 
Lietuvą netik nepatar
tina, bet ir pavojinga.
Daugelis Amerikos lietu

sių išvažiavę i Lietuvą skau
džiai apsivylė. Jie dabar 
gailisi, kad pirm išvažiavi
mo nepasiteiravo apie gyve
nimo sąlygas Lietuvoj pas 
rimtus Lietuvos piliečius, 
kurie gerai supranta Lietu
vos reikalus.

I „Keleiviu” skaitytojas d. 

į K. Bikulčius iš Levviston. 
ĮMe. irgi rengėsi važiuoti 
Lietuvon. Bet jis pirm va
žiavimo nutarė laiškais pa
siteirauti pas savo pažįsta
mus Lietuvoj, kaip ten gy
venasi sugrįžusiems ameri
kiečiams. Ir vienas rimtas 
ir protingas Lietuvos pilie
tis štai ką jam atsakė:

„Dauguma amerikonų 
parvažiavę Į tėvynę-T ietu- 
vą, vietoje džiaugsmo ir 
linksmybės, randa tik var
gą. Nusiperka ūkę ar ką ki
tą, o ten Amerikoje buvo pa-

> poniškai gyventi,

I

dabar gi vargiai pažint gali, 
kad amerikonas.

”Nors Amerikoj reikia 
dirbti ir gal ten sunkus ir 
nuobodus darbas, sveikatai 
dirbtuvių oras ne kaip lau- 
kuose-irgi kenkia, bet mano 
nuomone visai kas kita kaip 
Lietuvoj prie ūkės.

"Taigi, kol-kas metai ar 
kiti tai da neverta važiuoti 
Lietuvon, ir netik neverta, 
bet ir pavojinga, kad nepra
radus tų kelių dolerių, ku
riuos taip sunkiai uždirbo

te.
"Amerikonai parvažiavę i 

Lietuvą visi sako, kad Lie
tuvoj gyventi nubuodu, liūd
na ir visi gailisi, kad paan
kstino parvažiuoti.

".Jus kartais matote Lie
tuvos laikraščiuose žinių ir 
šiaio koks kunigėlis nupie
šia apie dabartinę Lietuvos 
laisvę ir darbo žmonių gero- 

ivę. kad girdi, dabar Lietu
voj geras gyvenimas. Tai 
sakau tiesiog, kad tik tiems 
geras gyvenimas ir geresnio 
negali sapnuoti, kaip augš- 
tieji valdininkai ir dvasiški- 
ja.* Tie valdininkai darbo 
žmonių nupirktais automo
biliais laksto kaip padūkę 
po miestukus, gerus žmones 
piktindami ir visai neatsi
žvelgdami i gyventojų skur
dą. O kunigėliai iš žmonių 
lupdami už išliuosavimą du
sių nežmoniškus atlygini
mus. jau sakyklose mažai 
ką kitą ir bešaukia, kaip tik
tai 'Balsuokite už musų ka
talikiškuosius sąrašus, nes 
apturėsite dangaus karali
ją ir laimingą, linksmą ir 
sotų gyvenimą Lietuvoje’. 
Ką čia daugiau ir benorėti.

"Taip, jiems būna links

mas ir sotus gyvenimas, bet 

darbo žmonės—mažažemiai 

ir darbininkai—klumpa var

gų naštos nepakeldami.
"Taigi Tamsta šiuos mano 

nurodymus apsvarstyk ge

rai, kad paskui nesigailė

tum”. XJC.
— ■ — ... — ............ . — ■ —
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SUDEGĖ 9 ŽMONĖS
Oil City. Pa. — Pereitą 

sąvaitę netoli nuo čia sude- 

: gė farma ir liepsnose žuvo 

gi visas susipurvinęs bulves žmonės. Astuoni sudegu- 

makoja. Atvažiavęs buvo (šiųjų buvo vaikai, o devintas 
tvirtas, drūtas, visas riebus, —72 metų amžiaus senukas.

j prie ūkės plaukai šiaušiasi 
net, norėtų pardavęs vėl va
žiuoti Amerikon, bet retas 
kuris begali išvažiuoti. Čia

ICIĮJUI V XUUO UU1VUO j e —
Atvažiavęs buvo (šiųjų buvo vaikai, o devintas

Geležinio Vilko Maršas
Juodbėriai, galvas augštyn! 

Vilko maršą droškit kojomI 
Likit, sesės—mes išjojam, 

Mes tejosim lig rytojum, 

O rytoj ugnin!

Marš, marš pro Žvėryną.

Raliai kalną Gedimi
Marš, marš pirmyn!

Raliai Vilijos krantus 
Dunda šūviai, skamba plienas 

Pasilikit sesės vienos.

Raitelių neilgos dienos. 

Rinkit sau kitus.

Marš, marš viens po kito, 

Rytoj mušis anksti rytą 

Marš, marš pirmyn!

Arėm, sėjome laukus.
Drauge piovėm pievoj šieno... 

Dalgė—kardas to pat plieno- 

Išguldysime. kaip šieną 

Priešus plėšiku^.

Marš, marš pilnu šuoliu.

Lenkas kraštą mus užpuolė 

Marš, marš pirmyn!

Girdit!—Po visus kraštus 

Žvanga mums paruošti pančiai... 

Priešai lenda, kaip sąrančiai.
Geležinio Vilko dančiui

Darbo bus, tai bus.

Marš, marš pro Žvėryną 

Raliai kalną Gedimino 

Marš, marš pirmyn!

Vekonominiai bruožai.
ĮŽANGA.

Jei laikinai užmiršime visus savo vargus 
ir rūpesčius, o atsidėję pasižiurėsiin aplink, 
tai gyvenimas pasirodys labai, labai keis

tas: visame kame priešingumai! Vieni visą 
savo amžių dirba, o kiti nieko neveikia; vie

ni badauja ir lyg musės krinta nuo visokių 

ligų, o kiti rūmuose sau lėbauja, šilkais dė

vi. auksu puošiasi; vieni nuolat nelaimių ir 

vargo prispausti, saulės pro ašaras nemato, 
o kiti kiauras dienas puotauja ir linksmina
si. Reikėtų manyti, jog vargsta ir skursta 

tie, ką tingi darbą dirbti, girtuokliauja, o 
laimingą visa ko pilną gyvenimą turi darb

štus, stropus, dori žmonės. Bet ištikrųjų 

yra visai priešingai. Vargsta, skursta ir 
šviesos nemato kaip tik tie, kurie darbais 

užsivertę, kurie ir prakaitą nusišluostyti 

neturi laiko, kurie nežino, kas tai yra poil
sis. Gi laimingi ir visų pasaulio gerybių pil

ni tie, kurie niekad nedirba.

Kame gi teisybė?

Dėl ko vieniems gera, kitiems bloga? Iš 
kur imasi vienų turtai, kitų vargas? Kodėl 

vieni badu miršta, o kiti nežino, kokius val

gius beišsirinkti?

Visame kaltas dabartinis žmonių susi

tvarkymas. Kaip iš šaltinio vanduo, taip iš 
dabartinės visuomenės tvarkos eina vienų 

perteklius, kitų—begalinės skriaudos.

Daug kančių, daug susigriaužimo patyrė 

žmonių siela, kol suprato šitą, kol jai galu
tinai paaiškėjo, kaip ir iš kur skriauda eina 
ir kokiu budu tiesą pasauly Įgyvendinti.

Apie skriaudos atsiradimą ir apie tiesos 
bei teisingumo Įgyvendinimą mes čia ir kal

bėsime. Gal supratę, ir mes eisim skriaudą 

naikinti, o jos vieton—Tiesos ir Laimės 

viešpatiją kurti.

— ParaU A- Baeh. Versta ii rus’l kalbos.  —————— ;,

tai buvo puota! O kai jiems bepuotaujant 

' kur buvus nebuvus kyštelėjo meška, jie šo
kę visi urnai apsidirbo su ja, atlygino jai už 

visas senas skriaudas. Jei žmonės nebūtų 

susirinkę kuopon. o kas sau slankioję, tai 

jie butu matę elnį, kaip savo ausis be veid

rodžio, l>e to. meška butų da kuriam nors 

stipriai šonus aplamdžius arba ir visai su

dorojusi. O dabar visi elnienos pavalgė ir 

dar meškai šonus atmušė. Suprato tai musų 

laukiniai-miškiniai žmonės. Ir supratę 
stipriai i galvą Įsidėjo, jog kuopoje kur 

kas patogiau: galima s’au lengvai medžioti 

visokius elnius, Stumbrius, o meškoms ir 

kitokiems plėšriesiems nevidonams nesun
ku tokios baimės Įvaryti, kad jie visą laiką 

žn ogų minėtų. O supratę tai, jie ėmė stip
riai laikytis draugystės, niekas nenorėjo 

skirtis iš kuopos ir vienas bastytis. Tokiu 

budu mes matome, jog svarbiausia priežas

tis, kuri vertė pirmutinius žmones telktis 

kuoposna, tai buvo badas ir pavojus. Žmo

nės jungė savo silpnas jiegas maisto jieš- 

kodami: taip pat jasias jungė gindamiesi 

nuo bendrų priešų. Toks žmonių jiegų su

jungimas vadinasi bendradarbiavimu, 
bendru darbu. Kad dar labiau paaiškėtų 

bendradarbiavimo nauda ir jo reikalas, pa

imsime tokį pavyzdi.

Reikia pernešti iš vienos vietos kiton 10 

geležinių stulpų, o kiekvienas stulpas sve

ria 20 pūdų, šitą darbą atlikti apsiėmė 10 

darbininkų. Jei kiekvienas darbininkas pa

siims po stulpą ir norės vienas ji pernešti, 

tai tegu tas darbininkas visą savo amžį 

trepsės, stulpo nei iš vietos neišjudins. Bet 

kai tik visi 10 darbininkų sujungs savo jie

gas, visi iš karto imsis vieno, antro, trečio 

ir t.t. stulpo, tai beregint jie visus 10 stul

pų nugabens, kur reikiant. Tokią didelę 

jiegą turi bendradarbiavimas! Taigi dabar 

mes galime sakyti, jog badas ir pavojus 
jungia žmones ir verčia juos gyventi kuo
pomis arba bendruomenėmis.

BENDRAS DARBAS. MAINAS. PREKĖ.

Senovės žmogus.
Kad lengviau galėtume suprasti dabarti

nę tvarką, mes apie ją pradėsime kalbėti iš 

tolo. Kai mes norime gerai pažinti koki 

nc-rs žmogų, mes stengiamės patirti jo tė
vų gyvenimą, sužinoti, kaip jis augo, kaip 

savo jaunystę leido. Ir kai mes matom lyg 
ant delno visą praeitąjį jo gyvenimą, tada 

jau mums nesunku pasakyti, kas jis per 

žmogus. Taip ir su visa žmonija. Sužinojus, 
kaip ji gyveno senų senovėje, kokiu budu ir 

kaip greitai ji priėjo prie dabartinio susi
tvarkymo, — daug kas mums paaiškės.

Seniausiais, nebeatmenamais laikais visa 

žmonių giminė miškuose gyveno. Tuomet 

žmonės buvo miškiniai arba laukiniai. To
kių miškinių žmonių dar ir dabar randama 

kai kuriose Afrikos vietose ir nekuriose 
Australijos salose. Nebuvo tuomet kaimų 

nei miestų, tiltų nei kelių, žmonės pusnuo
giai apie medžius arba uolas slankiojo. 

Skurdus buvo gyvenimas, žmogus palygi

namai maža jiegos teturėjo, o ir gamta jo
kio ginklo nedavė. Jauti gamta apdovanojo 

ragais, vilką—aštriais dantimis, mešką:— 

begaline jiega, o Hutui nepagailėjo nei jie

gos, nei nagų, nei dantų. Visa tai jiems da

vė gamta apsiginti arba kitus pulti. O ką 
turėjo laukinis senovės žmogus? Kokia 

nors smailu galu lazda—tai ir visas jo 

ginklas. Kur čia susilyginsi su Hutu ar meš

ka! O gyventi ir žmogui norėjosi. Reikėjo 
maisto jieškotis, bet svarbiausia reikėjo 

ginti savo kailĮ nuo visokių plėšriųjų puoli

kų. Aišku, kad žmogui prisieidavo visokiais 

niekais misti, ne taip, kaip Hutui, kurs kas

dien galėjo parsiversti sau pietums eini ar

ba jauti. O kiek žmogaus priešų? Kiekvie
na stipresnė žvėris ji skriaudė, labai dažnai 

nesidrovėjo net iš jo sau pietus pasigamin

ti. Nelaimingasis musų laukinis-miškinis 

žmogelis tik bėgioja, dairosi ir aimanuote 
aimanuoja dėl tokios tvarkos. Kur jam 

užuojautos ir apsigynimo jieškoti? Žinoma, 
pas kitą toki pat žmogų. Negi pas mešką : 

arba vilką?

Bendras darbas.
Ir štai, pamažu laukiniai-miškiniai žmo

nės pradeda rinktis. Susirinkę iš karto drą

sesni pasijuto. Pirmų pirmiausia jiems su
sirinkus pasisekė visiems urmu užmušti di

džiausią eini. Visą dieną jie tą eini valgė.

Darbo pasiskirstymas. Mainas.
Kiekviena tokia bendruomenė, nenorė

dama žūti, turi stengtis apsiginti arba ap

sisaugoti nuo pavojaus ir rūpintis savo 
maistu, žmonių protui stiprėjant, jųjų ži
nioms plečiantis, bendruomenė stengiasi 

daryli visa, ką gali ir ko tik reikia gyveni

mui: ji aria, sėja, gyvulius augina, daržo

ves sodina ir- t.t. Tečiaus ne visas žemės pa
viršius vienodas. Dėl to ne visos bendruo

menės gali verstis'vienu darbu. Viena bend

ruomenė apsigyveno tokioj vietoj, kur sto
ras sluoksnis gero, riebaus juodžemio. Ta 
bendruomenė sėja daug javų, sodina daug 
daržovių, — ji turi daug duonos. Kitai 

bendruomenei pasitaikė apsigyventi žemo

se vietose prie upių ir ežerų, šita bendruo

menė įgudo žuvauti ir gyvulius auginti. 
Trečfei bendruomenei teko pelkėta rietą, 

vieni krūmokšliai ir balos. Vietos nėra— 

nieko nepdarysi, reikia ir čia apsigyventi. 

Žemė netikus, drėgna, nei javai deri, nei 
žolė auga. Bet pasirodė, kad toj vietoj dau

gybė geležies rudos. Taigi, ši trečioji bend

ruomenė ir ėmėsi svarbiausiai rudą kasti, 
geleži daryti, peilius bei noragus kalti. Ir 
vaip toliau. \ ienų žodžiu, kiekviena bend

ruomenė taikosi gyventi taip, kaip vietos 
sąlygos leidžia.

Ir kasgi išeina? Viena bendruomenė duona 

užsivertus, bet jai trūksta kirvių, peilių ir 

noiagų. Kitos gi bendruomenės kampai už
krauti visokiais geležies dirbiniais, bet ji 
duonos maža teturi. Ir vienai bloga ir kitai 

negera. Kaip gi čia dabar bus? Ir štai bend- 
ruomenininkai—žmonės, kurie to^ Iw»nd- 

ruomenėse gyvena. — atsitiktinai arba be- 
siklausinėdami susižino. Susiėję, vieni 

skundžiasi daug duonos turį, bet geležies, 

giidi, stokuoja, o kiti aimanuoja, kad pas 

juos geležies devynios galybės, o duonos 

nėra. Savaime aišku, jog jie, ilgai netrukę, 

pradeda mainą, t. y., duoną maino ant gele

žies arba atbulai. Jie apsimainė savo gero

vėmis ir, žiūrėk, abejose bendruomenėse 

yra ir duonos ir geležies dirbinių. O sykį 

jau apsimainę ir susipažinę, jie ir kitais 

metais mainosi tarpe savęs savo darbo vai

siais, savo dirbiniais, arba, pasak mokytų 

žmonių, savo produktais.
(Toliau bus.)
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KORESPONDENCIJOS.
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"Naujienas”. Ant to visos 
procesijos baigiasi.

Gruodžio 9 d. komunistai

CHICAGO, ILL. |ka. Jie turi didesnes gerk- 
Rubsiuvių Unijos 269 sky- peš, gali mandagesni darbi- 
riaus susirinkimas. —pir..nmką visaip įžeisti, 
mininko "bešališkumas” ir Tie darbininkai, kurie gi- 
bolševikij "darbininkiškas” na unijizmo principus, o ne 

demokratiškumas. |Maskvos partiją, turėtų ne- 
Gruoilžio 14 d.. Unijos b.uti K<>n.unistų užsipuldinė- 

svetainėje prie Robev ir ’ ^okiy pajuokimų,
North Avė. ivvko Rute'iuviu “““.‘"“I kandžiojimų. 
Unijos 269 I-ietuviu Skvl !V1.S1 J«*ka<1 ko™™*; 
riaus susirinkimas. Siisiriii-!tal ."f1?" u komuniątai, jei 
kinių atidarė pirmininkas ”e">ek.1,,ta kitus darbmin- 
V. Prusis. Buvo skaityti fe kurie nepripažįsta jų 
skyriaus ir pildomosios ta- 'iliktaturos.  ̂

rybos susirinkimų tarimai. Maskvinės partijos rub- 
Jie tapo priimti. Toliaus se-';1^'?1-1 ynijoj balsų skaityto- 
kė laiškų skaitymas. Per-!buvo paties pirmi- 
skaičius, sekė komisijų pra-nn*k° paskirti visi senosios 
nešimai valdybos salininkai. Kartą

Butvilas pranešė, kad balsus suskaičius, pašalinis 

"Friends of Soviet Russia”" 
organizacijai pinigų nuo 
Įvairių organizacijų vis pot 
biskj Įplaukia, bet šiaip vei
kimas sustojęs. Tumosa pra
nešė, kad politinių 1

A. A.
ALBERTAS KAIR1S

Persiskyrė su šiuo pasauliu Rtųjsė- 
■ jo 27 <1., 1923 m. Paėjo iš Panevėžio 
'apskričio. Kupreliškjų parapijos, 
Muntvidų jcaimo. Iš Lietuvos atvyko 
prieš prasiiiėsiant pašau.iniam ka
rui. Visa laiką išgyveno So. Boston, 
Mass. Pasirgęs grižo Lietuvon ir iš
gyvenęs keturis mėnesius mirė. Tapo 
palaidotas Rugsėjo 3*» d. Kupreliškių 
kapinėse, šalę savu tėvo. Paliko nu
liūdime motiną ir seserį Lietuvoj, 2 
broliu ir vieną seserį Amerikoj.

Mylimas broliuk, tebūna tau 
va Lietuvos pilka žemelė!

Sesuo
JOANA BULAV1ENĖ 

So. l.owc Avė.. Chicago,

Aj, Julius Baranauskas, pajiąąhau 
savo draugo Nikodemo Baranaasko, 
ii- paeina LS Alytaus apskričio. Mer
kinės valsčiaus, Klepočių kaimo, pir
miau jryveno Connecticut valstijoj;
1922 m. buvo par|jrįits i Lietuvą, o
1923 m. vėl sugrįžo Atnerikon. l>a- 
bar mes apie jį nežinom. Malonėkite 
atsišaukti šiuo adresu:

JULIUS BARANAUSKAS 
2415 Harcums Alley,

S. S. Pittsburgh, Pa.

Pajieškau savo giminių Teodoro 
Jakobsono ir Minnės \ dėlės, ttbudki 
pirmiau gyveno Chicagoje, o dabar 
nežinau kur. Meldžiu atsišaukti arba 
! as apie juos žinote praneškite man 
šiuo adresu:

\ ILLIS JANSON
Šiaulių miestas, Kuršėnų gatvė Nr.23, 

Kauno rėdybos, Lithuania.

PITTSTON, PA. 
Nekrologas.

Gruodžio 23 d.,.1923.nebedarydami manevrus susi- 

mirė Adomas Vaskevicius, .kjrt0‘su Amerikos guzikuo- 
144 metų senumo. Amerikoj b.įa|St 
išgyveno 24 metusv Paliko 
dideliame nuliudime keturis 
nepilnamečius vaikus—dvi 
dukteris ir du sūnūs, jau
niausias devintų metų, duk
tė vyriausia septynioliktų 
metų. Jo moteris mirė šeši 
metai atgal. Iš Lietuvos pa
ėjo nnuo Al.ytaus. Suval. rė
dybos. Prigulėjo prie SLA. 
7 kp. ir "Eagles”. Iš laikraš
čių jam "Keleivis” patikda
vo geriausiai, nors skaity
davo ir kelis kitus laikraš
čius. Laidotuvės įvyko ant
rą dieną Kalėdų, kas davė 
progos susirinkti daugybei 
draugų, kurie sunešė daug 
gyvų gėlių vainikų.

A. a. Adomas apie metai 
atgal pateko auka vėžio li
gos. Daug pinigų praleista 
Įo gydymui ir išbandyta vi
sokį gydymo .budai nuo vė
žio ligos, bet negelbėjo, nei 
keturios operacijos, nei ”ra- 
diumo” deginimai ir da kito
kį budai. Viskas, ką tie gy
dymą’ padarė, tai tik pa
daugino jam kentėjimus ir 
orailgino laiką mirties. 
Apart našlaičių paliko da ir 
tris brolius: J. S. Vaškevi
čių Pittstone. kitas Detroit, 
Mich.. o trečias Lietuvoj, ir 
sėdi "laisvos” Lietuvos ka
lėjime už tai, kad buvo kan
didatu ‘ Seimą nuo "darbi
ninku

Lai 
šalies

i

kurie nejučiomis ap- 
r-r-r-revoliucionierius 

ir tris komisarus paėmė j 
nelaisvę. Buržujus teisėjas 
atrado juos kaltais šaudy
me iš bonkų uždraustos 
amunicijos ir visi turėjo už
simokėti po 50 dolerių baus
mės ir teismo lėšas. Dabar 
smarkieji komisarai vaikš
čioja nosis nuleidę, nes kiše- 
niai tušti ir neturi už ką nu
sipirkti amunicijos.

\V. Kerėpla.

'Geroves skyrius^
DĖL APRŪPINIMO 

MOTINŲ IR JŲ
KŪDIKIŲ SVEIKATOS.
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lei'jr-
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PAIEŠKOJIMAI

pastebėjo. kad suskaitęs 
daugiau balsų negu tie, ku
rie skaitė. Antrą kartą skai
tant, dešimts balsų atsirado 
daugiau. Taipgi galėjo būti 

n^"kįd^inhĮ“vkaih;iįBietuviie: kuH.e 
reikalu kalbėjo Chicagoje '•onrunLstų atėjo is kitų lo- 
Ruthenbergas, Komunistų balsuotojų mokes-
I’artijos sekretorius. Viskas e1^ knygutes niekas
esą gerai sekasi. Aukų (lap]ePatlkrinoY kaiP kad esti 
vis surenkama. Bendokaitis;^.31.0?13 lenkant cen^ro vu* 
pranešė, kad "Draugijų Sa- sininkus- 
ryšio” (bolševikiško) dabar-. Norint išvengti tų nema
tiniu laiku nėra nieko tokioĮionumų,. kuriuos visuomet 

svarbaus veikiama.

Toliaus sekė finansinė at
skaita. Tarp apmokėtų bilų 
Friends of Soviet Russia ir 
kitų bolševikiškų mokesčių, 
dar buvo sum' keta kelios 
dešimtvs doleri j išmokėtų •, . . t - z, * 
kokiam ten kf anių fondui. V1.eį* P, antTa’.
Po to sekė ' iznio agentovirsinmkus turėtų 

Kairio pranešimas, kad da- ™kti slaptu babav mu 
bal tiniu laikii daug kriaučiųiTuoinet Šitoks jomaikaą,
Chieagoj randasi be darbo. k?k» kom^fe1 sukeą per 
Bet po Kalėdų, matomai, .virsminkų rinkimus, įsnyk- 

kriaučių darbai pagerės ! Vį. keturiolikos šimt lie.

Jungtines Tarybos,dele-;tusių ljOkalui |)rikiausanėių 
gatai is Jomt Boaido nle'inaHų, šiame susirinkime da- 
ko nepranešei Jakštas pa-:|yVač0 šimtas trisdešimts 
kartojo jau prieš pereitame,asmenu (jį komunistai savo 
susirinkime išduotą rapor- b j • f tik a fe
tą. Bet jam bekalbant tai | 
buvo pastebėta. Jis ir susto-1 
jo. Paskui valdybai išdavus' 
savo pranešimus, sekė rinki
mai Lokalo viršininkų į vi
sokius urėdus ateinantiems 
metams. Pirmoje vietoje bu
vo apkalbama kandidatų 
tinkamumas. Komunistai, 
kaipo "bendro darbininkų 
fr 
atėjo su visais savo frontais 
ir pačiomis susiorganizavę, ,. _ .... . ;
1-arl nalikri <anaia administ- sostlnes Vilniaus gerovei i 
kad palikti sanają aammist .• f stinrinimui tam

> visuomet 
padaro komunistai su savo 
komunistiška diktatūra, tu
pėtų būt padarytas nutari
mas. kad viraninkai išbuvę 

i vienus metus lokalo virši
ninkais nebūtų renkami 
antrai tarnybai bent bėgiu

to.
Rubsiuvyklos Kriaučius.

PITTSBURGH, PA. 
Vilniaus Vadavimo Komite

to pranešimas.
Šiuomi norime paskelbti 

lietuvių visuomenei, jog su-

z,„ .... ,.u.uJ Komitetas pasistatė savo
tikslu veikti tiktai musų 

ir 
lietuvybės stiprinimui tame 
mieste, lygiai kaip ir visoj 
i okupuoto j Lietuvoj. Pir
miausia jis rūpinsis sušelpti 
Vilniaus lietuvių našlaičius 
ir prieglaudas: paskiaus, 
jeigu lėšos pavelys, rems ir 
mokyklas, kurios tenai mies
teliuose ir kaimuose auklė
ja vaikus lietuvių dvasioj ir

raciją ir neįleidus nei vieno 
naujo unijisto darbininko į 
lokalo valdybą.

Komunistai visur rėkė, 
šaukė, kad jeigu unijoj vir
šininkai ilgai būna, tai jie 
pavirsta į biurokratus. Bet 
kaip tik komunistams prisi
eina parodvti darbininkišką 

taS fe?ą j- ™ -^0 

1 • * t i- tTmi-io iDesime \ įsas )>astangas,
kitaip. .Juk kubsiuvTu Lnija , -tt-i • i i*. “ r „ " kad Vilniaus krašto liaudis,’^ar1^’°fet^Hetuviu kilimo Jr dvaJos, 

Ji vra ekonominė visį tantų[^Pa‘e.k B į 
brolija ir laike mitingo vie-grįžtų prie šaiojevnes, 
nas antra vadina broliais... ,fe lu<,s 'r išauklėjo. 
Bet tolševikai Ivgvbės tei- z',n?ma- mu?a Y.elkim0 Pa.SI' 
ses meta i šąli, o gerbia spė-ūkimas prigulės ne vien 
ka ir diktatūra ant kito dar-!!«» ”?*• JeW AjP.fe“5

• • - ■ lietuviai parems Vilniaus
Vadavimo Komitetą, jis ga
lės nemažai prisidėti prie at
vadavimo brangios sostinės 
nuo lenkų jungo. Pasiliuosa- 
vome bendromis pajiego- 
mis nuo Rusu imperijos, o

bininko, taip kaip Rusijoj. 
Taip lyginai atsitiko ir šia
me susirinkime. Bolševikai 
atėjo išanksto susitarę ir 
tame susirinkime jautėsi tu
ri savo didžiumą balsuotojų.

I 
I

kuopos"I 
būna lengva jam šios 
žemelė.

Adomo Draugas.

AKRON, OHIO. 
Nusinuodino lietuvis.

Čia nesenai nusinuodino 
lietuvis Antanas Jurevičia, 
kuris angliškai vadinosi Jer- 
vis. Sakoma, jogei nuodų jis 
jaąmes per klaidą, manyda- 
nas.xkad tai jo gyduolės. Ji- 
<ai buvo vedęs su gyvanaš
le Vebriene, kurios pirmasis 
vyras rusas keturi metai at
gal nuo jos pabėgo.

Antanas Jurevičia buvo 
’aisvas ir ramus žmogus ir 
todėl daugelis lietuvių jo ap- 

Jis prigulėjo 
pašalpinės 
draugystė 
mirusiam 

Užtai

gailestauja, 
prie Laisvės 
draugystės,.. bet 
nei gėlių savo 
draugui nenupirko, 
draugystės nariai yra verti 
napeikimo.

Antanas Jurevičia taipgi 
vadindavosi John Gilbert. 
Policija tyrinėja, kodėl jis 
tiek daug vardų turėjo.

Lai būna jam lengva šios 
šalies žarnelė.

portsmouth, n. h.
Lietuvių apsnūdimas:

Apie vietos lietuvių dar
buote nėra kas rašyti, nes 
jie nieko neveikia, nesiorga- 
nizuoja. laikraščių neskaito 
ir apšvietos reikalais nesirū
pina. Nors turime pašalpinę 
draugyste D. L. K. Vytauto, 
bet nariai taip atšalę, kad ir 
ant mėnesinių 
neatsilanko ir 
užvelka. Kai 
laimė, tuomet jie kreipiasi 
prie draugijos viršininkų, 
bet pašalpos tankiai negau
na, nes būna suspenduoti už 
duoklių nenžsimokėjimą.

Laikraščių pas mus par
eina mažai, bene daugiau
sia "Keleivio”, kuri žmonės 
pasidalindami skaito.

Esperanto.

susirinkimų 
savo duokles 
pasitaiko ne-

NOKTU tVEYMOUTH, 
MASS.

Vyras—gyvulys.
Jau "Keleivyje” buvo ra

šyta, kaip :ulas vyras, turė
damas savo pačią Lietuvoj, 
gyveno per 9 metus pas tū
lą vedusią moterį ant burdo. 

i Pagalios jis parsitraukė sa- 
ivo pačią iš Lietuvos ir pra- 
' dėjo su ja gyventi. Bet kiek 
pagyvenęs pradėjo savo pa
čios neapkęsti ir vėl ėmė 
lankytis pas savo buvusią 
gaspadinę. Jeigu jo pati vie- 
ną-kitą žodį jam už tai pa
kako, tai jis ją sumuša, ko
jomis suspardo—ir ta varg
šė. nemokėdama anglų kal
bos, negali nei policijai pasi
skusti.

Jeigu tasai žmogus ir to
liau ves tokį gyvulišką gyve
nimą ir daužys savo pačią, 
tai kaimynai bus priversti 
už ją užsistoti ir tą gyvulj- 
vyra suvaldyti. Taipgi bus 
paskelbti laikraščiuose jo ir 
tos nedoros gaspadinės var

dai. Kaimynas.

K. R.

Pajieškau brolio Jono šatkaus, 
Kauno rėdybos, Tauragės apskričio,1 
Dapkiškių kaimo, pinniaus gywno 
Oklahoma. dabar girdėjau jprvena 
Detrvit. Mich. Meldžiu atsišaukti 
ai ba žinantieji man praneškite, už 
kx busiu labai dėkinga.

N E L L J E SI 1 AT K U S—AM BROS E 
Box 11, Svanvvick, III.

l’ajieškau ANTANO BALSEVI
ČIAUS. paeinančio iš šilgalių kai
mo, Suvalkų gub., pirmiau gyvento 
Gardner, Mass. (3)

MARCELjl BALSAVlčIENĖ
55 Limerick St.. Gardner, Mass,

V ĖDI M M AS.
Vaikaj pripratę prie kambarių, kur 

nuolatos eina švelni srovė tyro oro 
nažiau sir^s gerklės ir nosių ligomis 
ugu tie. kurie laikomi troškiuose 
sanibariuosc prie nejudančio oro. At
viras pačius yra puiki proga išvėdi
nimui.

\ ienok. joki vėdinimo sistema i.e- 
įcužtenka vaikui. Reikalinga ir "vai
kus išvėdinti”, netik kambarį. Ne 
audringume, ar žiemos ore, jei gali
na. reikia uždarytame ;».rėiuje duo- 
i vaikui tyro oro. Jei nėra kitokio is- 
ijimo. tai aprėdyk vaiką lyg vesti 
,r.t oro, o tada atidaryk langus pus
valandžiui. Jeį taip daroma, tai įšil- 
ivx kambarį vėl pirm negu nuimsi 
iuo kūdikio drapanas. Vaikai g,;u- 
tanti tyro oro ir mankštymų sveikes- 
■i ir laikysis.

Sotus maistas yra tiek pat būtinas 
aip tyras oras ii maukšlinimai. 

•Jagie Brand Pienas suteiks viską rei- 
■ alingą augimui. Jis tyčiomis pritai
kintas vaikams dėlto, kad lengvai ■ «.->v«»iitswvvj num-vs.

iiski mas - timuvargina opiu vidų- * paeina is Kauno rėdybos. šittuliu ap- 
iu’.Ų. Eagle Brand nasekmingai bu- 
o vaitojama- kovoje su nedapenėji- 

nu E’jiopoje i- Netolimuose Rytuose, 
’is turėtų bu'.i dalis kiekvieno vaiko 
valgio.

Pajieškau brolio Jono Kilokaiėio, 
jis gyveno CųllinsviUc ar Kuboj. Kas 
apie jį žino malonės pranešti arba 
pkts lai atsišaukia.

MARIJONA K1 LOK AITĖ— 
JANKAUSKIENĖ 

2320 Almond St., 
Pniladelphia, Pa.

Jieškau tėvo JONO GERULAIČIO, 
Aržuolupių kaimo, Lukšių valščiaus, 
šakiu apskrities; apie 13 mečų iš 
Lietuvon ir rodos atvažiavo į Nate- 
gatuck, Conr. pas J. Jurkšaitį. Mes 
3 sesers ir vienas brolis palikom pas 
svetimus. Mamai mirus, tėvelis neat- 
siųsdavo nei laiško. Taipgi jieškau 
pu>.-< .-erės Onos Bartkytės-Maksvy- 
tienės. Tumšių kaimo; gyvenusios 
Ilammond. Ind. Malonės abu su tė
veliu atsišaukti arba kas apie juodu 
žino teiksis pranešti. Aš atvažiavau 
i Amerika ir noriu pasimatve. (6) 

ONA GERULAlTUKfi
j 136 So. 501 h Avė., Cicero, III.

sesers Onos Ber- 
Kauno rėdybos, 

Salantų parapijos, 
Grūšlaukio filijos. Girdėjau, kad

: rota su Kazimieru Šorių. Jeigu kas 
apie ją žiro, malonėkite pranešti, už;
r*
I

l’ajieškau savo 
naitės, paeina iš 
Telšių apskričio. APSIVEDIMAI

Daugeli yki-i sveikas, normalia 
udiki.- nereikalauja gydytojo 

•et tai inimirgas nuoliki 
aikąs. Jei kūdikis nesijauėa 
rba neauga k?in reikia, motina tu- 
•tu r.evilkindama pasitarti su geru 
aataru. Is kitos pusės, normalis ku- 
iikis. gaudamas tinkamos priežiūros 
r tinkamo maisto. arbU is krūtų arba ' 
s Borden's Eagle Pieno, turi išaugti

i sveika, normali vaikuti. Miliūnai ir, 
niiior.ai kūdikių išauga į vikrius bzr- 
liukus-mergaites sudėjus motinos 
•riežiurą su sotumu Borden’s Eagle 
’ieno. Idant. Lietuvė molina žinotų 
:aip \ai Loti Borden's Eagle Pieną. 

Bordeno Kompanija atspausdino Lie- 
uvių kalb'jc pilną pamokinimą kaip 
>aruošti Borden’ E 
šiams įvairių amžių, 
ų --------- ■

busiu dėkingas.
KAZIMIERAS BERNUS

912 Bank St.. \Vaterbury, Conn.

l’ajieškau dėdės Stanislovo Kulkos,

; skriėio. Krakienavos valščiaus. Žibar- 
įtonių kaimo, apie 20 motų kaip Ame- 
' rikoj. Meldžiu atsišaukti arba kas 
i apie žinote malonėkite pranešti
Įi

atydos, • 
retai atd- : ..i jie.-kau savo

~ VKiKt 11 '<g

Meldžiu 
žinote 

iuo antrai-u:
BAU L KUTKUS

201 Jeffersor: St.. Nvwark. N. J.

l’ajieškau moteries aiba mergino3 
najnus už gaspadinę. Aš esu našlys, 

turiu namus, porų vaikučių, vienas ? 
kitas 8 metų. Visko yra. tiktai rus- 
padmčs reikia. Kurios būtumėte už- 
interesuotrs. meldžiu greitu laiku at
sišaukti.* Jeigu pasidaootum vieoas 
Litam, tai galėtume pasilikti ant .vi
sados.
A. V., Boi 63, Baldvvinsville. Mass.

i

Aš, Fortūnatas Višniauskas, pa- 
> moters \ IKTORIJOS 

i \TšNJAUSKIENĖS. iš Lietuvos Aly-
• taus apsk., Dusmėiiu parap.. Sarapi- 
niskių kaimo. Prasišalino nuo manės

■17 kovo, 1923, palikdama man du 
vaikučiu. Fortūnatą 8 metų ir Pra
nuką IS mėnesių. Su savim pasiėmė 
mergaitę 1 metų, vardu Juzė. Mer
gaitės balti plaukai, mėlynos akys.

• nelabai sveika, išrodo kokių 3 metų; 
ji pati sveria apie 150. svarų, nedide
lė. šviesiai geltoni plaukai, mėlynos 
akis, meilios iškalbos, linksmaus bu
do. Prasišalino su JUOZU SK1RKA.

I
E.-gle Pieną kudi- 
j. -Jei nori kopijos ‘ 

insfuia-ijų. išrašyk kuponą ant bi- 
vieno iš pastebėtų šitame laikraš-' 

su mielu noru, visai dykai/pristųs 
įas kartu su puizii kūdikių knyga.

l’ajieškau apsivediniui merginos 
A s esu vaikinas apie 30 metų. Mergi
nas meldžiu rašyti, o visas žinias su
teiksiu per laiškus. Kuri mano bus, 
tai manau nesi/raudins.

A. V.
2037 \V. Fort St.. Dctroit, Mich.’

l’ajieškau apsiveditnui merginės 
Leistina, kad butų nesenai pribuvu
si iš Lietuvos. Su pirmu Laišku mel
džiu prisiųsti ir savo paveikslų. Aš 
esu vaikinas 30 metų amžiaus.

J. S. V. S.
79 So. tVashingtoii.. St., 

VVilkes-Barre. Pa,'

l’ajieškau apsivedimui draugės, to- 
k.os. kuri myli kuo nors užsiimti ar
ba ka-nors dasiekti savo gyvenime. 
Gali būti ir našlė arka mergina, bet 
tokia. kuri savo vyrą. atjaustų kaipd 
savo draugą. " " ' ' 
Lietuvos. Meldžiu 
prisiųsti ir 
žmones 
laišku.

Gali ■ at^šaukti'ir ii 
su pirmu laišku 

paveikslą. Nercikąli-n<ųd 
meldžia nesiuntinėti marf 

4 
A. ZLMANT . , '

I’. O.. Gai-woo<l, N. J.

y paskeibimu ir pasiusk Kompanijai.' 
Ii su mielu noru, visai dvkai. nrisius

1
I

I

KAS ŽINOT?
i

Aš nutariau mokytis tech
nikos, tai yra mekaniko ar
ba mašinisto darbo prie tai
symo mašinų, automobilių, 
gazelir.o inžinų ir tt. Ligšiol 
sužinojau tris mokvklas,! 
viena iš kurių noriu pasirin
kti. Tos mokyklos vadinasi: 
1) Rohe Auto & Tractor 
School Co.. Ninth & W;lnut 
Sts.. Cincinnati, Ohio; 2) 
The Stewart Automobile 
School, 255 West 57th St. & 
Broad\vay, New York. ir 3) 
Ohio Statė Practical Motors 
School, 117-119 West Pearl 
St.. Cincinnatti, Ohio.

Kadangi tūlos mokyklos' 

Amerikoje nieko gero neiš
mokina. tik iš mokinių pini
gus išvilioja, tad šiuomi j 
kreipiuosi Į "Keleivio” skai
tytojus. prašydamas, kad 
jeigu kurie esate arčiau ap- 
sipažinę su minėtomis mo
kyklomis. bukite taip malo
nus suteikti man platesnių 
infoiTnacijų apie jas. Už 
našto ženklelius atlyginsiu. 
Rašykite šiuo adresu:

Frank J. Lavinskas, ’

305 So. 9th St., 
Ashland, Pa

Skaitvk atidžiai kas savaitę šilus 
straipsnius ir pasidėk ateičiai.

l’ajieštau apsivedimui • merginos 
arba našlės, tarp 25 ir 10 metų. A3 
esu vaikinas 35 metų. Meldžiu atsi
šaukti ir savo paveikslu prisiųsti. 
Atsakymą duosiu kiekvienai ir pa
keiksią sugražinsiu ant pareikalavi
mo. Gvvnašles ir vaik'nūs meldžiu 
ne rašinėti. (Ji

C. M.
13 I'ranklin St.. Nevvark. N. -J. -.

DYKAI SOVIETIŠKI 
RUBLIAI.

Kas interesuojatės boiševikiš-kais 
pinigais, prisiųskite už du centu 
štampą, o mes prisiusime jums dėl 
pažiūrėjimo šimtą tūkstančių rublių. 

P. NAZAROVV
61 Ash St., Gardner, Mass.

(Štai jų paveikslai.) Jis paeina iš 
Kauno irub.. Telšių apskričio. Luokės 
parap. Maluvėnų kaimo, apie 5 pėdų 
Š colių aufrščio. sveria 210 svarų, ru
dos akis, veidas ir plaukai tamsus; 
vaikščioja tralva nuleidęs lyg kup
rotas. Iš Lietuvos jis žinomas kaipo 
Blindos saikus, jis turi suvaržytų ko
ja su tam tikra panėiaka. -Jis tarna
vo Suv. 
ypatas

i pranešti arba vietiniai policijai. Kas 
j pirmas --------'------- J—’— '* 
adresas:

binghamton, n. y.
Aukos Lietuvos Socialdemo
kratų Partijai surinktos d.

P. Grigaičio prakalbose.
Po 50c. šukavo šios ypatos: 
G. Kuokalas, A. Jakševičia, 
F. Vaitekūnas, L. Vaitekū
nas. B. čižauskas, A. Char- 
no. Po $1.00:-

PATARMĖS MERGINOMS
APIE LYTIES DALYKUS.
1'arašė M. H. Sangcrienė.

Knyga papuošta tam tikrais pa
veikslais. Išleido F. J. Stropienč, pri
dėdama naudingų patarimų ir mote
rims.

Kurios da šitos knygos neturit, 
tuojaus užsisakykit. Ji kainuoja $i.0b 
Tinigus galima atsiųsti per money 
orderį, arba įdėjus popierini doleri i 
laiške. Adresuokit taip:

MRS. V. KADAV1CH (—) 
506 N. Ellwood ave„ Baltimorc. Md.

• •<
Valst. laivyne. Ka.s tokias 
patėmytų, malonėkite man

WAUKEGAN, ILL. 
Margumynai.

Šis miestelis nedidelis, bet 
lietuvių Čia yra daug. Kaip j 
visur, taip ir čia lietuviai' 
pasiskirstę i partijas ir tarp 
savęs riejasi. Katalikai dau
giausia darbuojasi dėl savo 
parapijos ir sukinėjasi apie 
storą kunigėlį. Laisvama
niai ramiai sau snaudžia. 
Komunistai—r-r-revoliucio- 
nieriai veikia, kiek tik jie 
apžioti gali. Jie čia turi 
"a-el-dv-el-dv” ir Laisvės 
chorą, prie kurio yra susi- 
spietusios su trumpomis dre-! 
sėmis progresistės. Kadangi' 
publika komunistų nemyli 
ir i jų parengtus vakarus 
neina, tai komunistai daro 
parengimus patįs sau. Ng^ 
dėldienių vakarais jie pa
rengia savo kariškus ma
nevrus Liuosybės Svetainėj, 
pasikviečia- savo karišką 
muziką, kuri susideda iš 
vienos armonikos ir vieno 
barabano. Muzikai užgrie- 
žus tovariščiai pradeda 
traukti ’kanuolę” už baro ir 
prasideda "šaudymas”. Kiek 
j”pašaudę” palieka drąsesni 
.ir susikibę su progresistė-

Todėl jie ir varė purviniau- .. .. . - T__
šia agitacija prieš nekomu-1>? mosuoti Vilnių nuo Len- 
„fetuTkandidatus. kijos bus daug len^au.

O kuomet kas nors irodi- <'al,w 11 Paslb <•>,

nėjo tinkamumą naujų Į vir
šininkus nominuotų unijis- 
tu. tai senosios valdybos ša- mitetą Pittsburgh, Pa. sų- 
lininkai komunistai, ypač'daro šie asmenys. 
Jakštas ir Tumosa. šmeižė' J. A. Katkus—Pirmin., 
ir niekino juos šlykščiausiu'1219 Beaver Avė. N. S. 
budu. 0 jei kas iš* šalies rei- D. Kvietkus—vice-pirm. 
kalavo iš pirmininko stab- 1128 Laurel St. N. S. 
dvti ”kalbėtoia”, nes jis ne- M. Vaidyla—sekretorius, 
kalba apie dalyką, o vien tik 826 Ridge Avė N. S. 
niekina ypatą, tai pirminin- A. Juozapavičiūte—Iždo 
kas tuoj atsako: ' "Tamsta globėja, 
pagal parlamentariškas tai-į 1508 Metropolitan St. į- --------------v
svkles neturi balso”. Ir tegul' Petronėlė Mizgelytė—Iždp mis pradeda raudoną kazo-' 
kalba, kitaip sakant, tegul1 globėja, , ką šokti. Užbaigę "tancių” 1 ",;U lU
šmeižia, nes komunistų spė- 1436 Sheffield St. a ima keikti "Keleivį” ir 3 c.

kiios bus daug lengviau.

timo.
Vilniaus Vadavimo Ko-

i
! 

I 
i 
i

Ino. Po — M. Chiurlio- 
nis, P. Adomaitis, P. B. Son
gaila. J Kaminskas, T. Či- 
žauskienė. Smulkiu auku su
rinkta $5.00. Viso' $13.00.

Be to. turiu tarti širdingai 
ačiū dd. Čižauskams už la
bai malonu priėmimą kalbo 
tojaus ir nieko už priėmimą 
neskaitant, kas, žinoma, ne
mažai prisidėjo prie LKididi- 

jnimo aukų.
Visiems aukotojams, pri- 

j ėmėjams bei rėmėjams var
de LSS. kuopos tariu šir
dingai ačiū.

LSS. kp- sekretorius,

P. B. Songaila.

praneš, gaus dovana. Mano

FORT. VIŠNIAUSKAS
23 Bijrhland Avė., 

Ne'.vton Upper I’alls, Maj-s.

Aš. K. Augė, pajieškau Julijonos 
Navickaitės. Sapnagų kaimo, Šiaulių 
parapijos. Dargųžas sugrįžo, turi 
daug naujienų pranešti. Meldžiu at- 

■ sisaukti iaišku arba ypatiškai pribū
ti.

K. AUGĖ
796 \\iuodmerc avė., Dctroit, Mich.

i

dvti "kalbėtoją”, nes jis ne-1

Ką čia rašo—skaityk!
Kurie c.'S.t 

I'alls. L‘>r." ■ 
mes stati si""1 
nius ir mūri:- 
tą priim.'i’” 1 
mo. Čia dar’w 
namų trūksta 
brangios. Ne- 
lotas yra r” 
paves i am? 
šimtų dolerii 
Jei nori art 
mainyti. 
ir pilna: aP 
švenčiu '■

pirkę lotus Nenton 
ir Salėm, piiio. tiems 
pigiausia kaina niedi- 

js namus arba jūsų lo
tinais ant gatavo nu
eina gerai, gyvenamų 
vietos gražios, rendos 

ikykit tuščio loto, nes 
-ai. Kas dabar mums 

pastatyti, tam .keletą 
Pigiau pastatysime, 

zatavo namo savo lota 
ar atvažiuok į ofisą 

dbėsime. , Dabar laike 
riau 'a yra jr nor6 pra.

Kasyk į: (2)
K<n \L BLDG CO.

ArroH lUdg. Pittsburgh, Pa.

Redakcijos Atsakymai.

l’ajieškau Augusto Weiso, 
is Kelmės 
Pažerunu, 
atsišaukti 
jo adresą, 
gus.

i

I

♦ F. AD. RICHTER * CO. 
10+-I 14 So. 44h St. BrooMy. N. Y.

___  _ , paeina 
miestelio, nuo gimimo iš 
Tauragės apsk. Meldžiu 
arba žinantieji prisiųskit 
už ką buoiu labai dčkin-

C1L L AT U K 
Stcrling Altą, Canada.

l’aj'eškau savo brolio Vilimo Si
mono Raukos ir sesers Petronėlės. 
Keli meta: alga' gy veno Chicagoj. 
Meldžiu atsišaukti, turiu svarbų rei
kalą. Mano adresas:

AI>AM GRIGAS 
i’aykcndahl via Pavvlson, B. C., 

CANADA.
"Keleivio” . Skaitytojui, 

Bayonne, N. J. — J Trockio 
agentų darbus nereikia. 
kreipti daug atydos. Jų dar
bai šioje šalyje yra bergždi j 
ir rašymas apie jų darbus 
irgi butu bergždžias. Ver
čiau rašykit "Keleiviui” | 
smulkias žinutes iš 
lietuvių gyvenimo.

Visiems, kurių raštai de-Į
, . . , n/UTlrkn čio- l’ajieškau savo brolio F. Makara-lei.VietOS StOkOS netilpo - « viciaus. Turiu Drie jo svarbu reika- 
me "Keleivio” numeryje, '« ^į*;’S<Iįi.vad,x,su:

tilps sekančiuose. --1 i-'ayette st., i»wen.

l’ajieškau Zigmo Budrio ir Antano 
\ ciisilausko. abu Kauno gub., Viduk
lės narap.. Mučcikų kaimo. Malones 
atsišaukti šiuo adresu:

PETER SPUKGIS
R. 2. Box 29, IJranch, Mich.

Pajicškąų brolio Zigmanto Jančiu- 
no. apie metai laiko atgal gyveno 
Binghamton. N. Y., o dabar nežinau 

. kur. Malonėkite pats atsišaukti arba
VietOS kas žinot, kur jis gyvena, malonėkite 

pranešti.
J VAZA PAS JA Nčl U NAS

' Bunker Avė.. Montello, Mass.

Kūdikiai mėgsta ji!
Jie net prašo daugiaus! 

Brf kuomet jie ’ ra labai jauni ir dar n**« 
gali kalbėti, tuomet jų akys kalba ui 
•i1'?*—tik pastebėk it kaip jie užtideca 
džiaugsmu, kuomet motina paima boak% 

BAMBINO 
Iros. & V. pat Biure.

Pasekė, it jų partaniraa nuryti *it< aka- 
ntausį vi-iirių pal>uo<’:ou>ja, koki* tik 
kuomet ro-g buvo padarytai. Tr jia yra 
lenSTv iausi% vienok veikia pasek minkiau- 
šiai ! Motinos—jus nežinote to grragu: :o 
jausti, malonumą, pasitikėjimą ir užsi- 
ęran^dinimij. ?-i jus nenaudojate Bsmbi.vo, 
kuomet kūdikis pasidaro neramiu, auer- 
zintu, piktu—tai yra tikri žeklai vidurių 
užkietėjimo. Miegok šiąnakt ramiai, nes sti 
austančiu rytu kūdikis vėla bus linksmas 
kai visuomet. Bambi.no atliks savo darbų 
ir atliks

Bambi.no


Japonų viešpatavimas L EIVIO'
Korėjoj. KNYGOS.

,:mor
\nt

‘J. negu Ameri- 
’.vgoje telpa n°t 
včiai ’, eilės, r>a- 

šl:i straipsniu- 
i pagerinta

Didysis gyvenančiu Vo-Į rebėjimo meto. Jis tikrai 
kietij.oj korėjiečių susirinki- į vaizduoja, kaip japonai 

■' ginsi su korėjiečiais. Dr. 
1 urchardt savo straipsny 
Kojejiečių žudymas" rašo: 
"-Japonu valdžia, sužino- 

: si apie nelaimę, pasiuntė 
iro laivus ir kariuomenę 
alaikyti tvarką. -Jokoha- 
oj atidarytas kalėjimas ir 
leista 3,(K)0 kriminalistų, 
arie ėmė plėšti tari) miesto 
iuvėsiu. Tarp ju galėjo 

■ati gal i»- koks vienas kitas 
)rejietis. Tuomet kareiviai 
įleido gandą, kad korejie- 
ai pailegę miestą, užnuodi- 
šulinius ir plėšę gyvento- 

•s. Tų gandu dėka kilo Ro
miečių piautvnės. Kur tik 
ivo sugautas korėjietis', 

A’ivo minios linčiuotas. Ka
lviai tuomet ėmė korejie- 
us neva savo ’globon’ ir 
ėdė juos j kareiviniti šio 
vilias. Kas tai buvo per 
■febą’, greitai pasirodė. Vo

kietis, matęs tai savo aki
nis taip aprašo tą 'globą': 

'! miegančius korejiecius ou- 
3 atidąryta smarki ugnis.

• ■ei kuris jų pašokdavo, tai 
žudymas įjatankėdavo. ls 

: 5.000 surinktu 'globai ko- 
jiečių vos keli atliko gyvi, 

ip-uvo nugąsdinti net euro- 
karo 1894 piečiai gandais, kad korė

tais laimėji-;.iiečiai visus žudo, ir bijojo 
mais jie karo jiega privertė j i asirodyti gatvėse. Tuo tar- 
Koreja pasirašyti su jais Į u'k „ 
konvencijas, o rugpiučio 29t -ežudė, ir tie gandai buvo 

d.. 1910 m. galutinai ją saite 
brisi jungė. Tuomet 82,00o 
ketv. mylių Korėjos teritori
jos ir 20 fnilionų jos gyven
tojų pateko žiauriausiai ja
ponų generolų karo valdžiai.

”Daug korėjiečių žuvo ja-i 
ponams viešpataujant kovo-t 
je dėl savo šalies laisvės ir 
nepriklausomybės. II___ ___
dieną, 1919 metais sukilo vi- . . .
sa Korėjos tauta be ginklo -elegrafo susisiekimą su vi- 
demonstruoti prieš spaudė- ; ujjasauliu . 

jus, reikalaudama sau apsi
sprendimo ir nepriklauso-: 
mybės. ši demonstracija da-. 
ve progos japonams parody-. 
ti savo žiaurią kraujingą ) 

tjiegą. Buvo sušaudyta vyrų, idėja; 
moterų, vaikų ir senių, kiti j

mas nutarė išsiuntinėti viso 
pasaulio valstybių valdžioms 
'pranešimą, pavadintą
”Kraujingas japonų viešpa
tavimas Korėjoj", kuriame 
rašoma: "Žiauriausiai šian
dien japonų spaudžiamos ir 
naikinamos Korėjos istori
ja siekia prieš 1256 metus. 
Ligi šių laikų korėjiečių tau
ta niekuomet nebuvo sveti
mame junge. Apie 13-taji 
amžių, kai didysis Džingis 
Kanas išplėtė savo milžiniš
ką imperija Azijoj ir Euro
poj. mongolų kareiviai de
šimtmečiais puolė Korėją, 
bet veltui. Po to dviem am-1 
žiais vėliau Korėją puolė ja
ponai. Ypač smarkus Įu puo
limai buvo tarpe 1592-1598; 
metų, bet bergždi. Tik gale; 
paskutiniosios dinastijos; 
Korėjos valdžia tiek susilp-į 
nėjo, kad šiandieniniam ja
ponų imperializmui pavyko 
ja pavergti. Korėjos geogra
finė ir strateginė padėtis 
Tolimuose Rytuose yra to
kia pat. kaip ir Balkanų pu- 
siausalio padėtis. Prieš 30 
metų Korėja virto didžiąją 
valstybių lenktvniavimo vie
ta. Jajionai išėjo laimėtojais 
iš iaponų-kinų 
m. Sustiprėję

l

1

Alkoholis ir Kūdikiai •«- Arba kaip 
atsiliepia tėvu vartojimas alkoholi > 

ant jų vaiku. Kas yra arba .ik 
čir. nors būti kūdikių tėvais 
turėtų perskaityti šita knytj 
gal daktaru I!.»it?erį sutaisė 
rabošius. Pusi. 23 ...................

i k:l- 
. būtinai 
itę. l‘n-
B»-

.... 1A-.

riti, ju<> 
uuota. *•

•j knygoj telpa 
ngybė straipi- 

rikiai ilius- 
............ o'

i

Dviejų 
lietuvių 

per-
24 10?.

"Jaunystė- Karštis“. Ir "Susižiedavi- 
mas 1‘asai 

imanti, md ■ 
str.t' imū t

Amerikoniškas Vestuvės.
aktų komedija, pajuokianti 

vestuves. Juokinga ir lengva 
statymui. Parašė Ikras. Pusi.

Amerikos Nlaeoehas. — Arba kaip ka
talikų kunigas llaA Schmith paplo

vė mergina Oną Aun’.ull.r. Su 
paveikslais. ll» pusi........................... 10c. į
tmžinns Dainos. Aioj knygutėj teina

4-1 gerip-isių Jovaro dainų. los 
ka dek’nmai ij< ins ir dainavimui, 
namie taip :r susirinkimuose. 
P . .12 . .................................................

Anarchizmas. -
mokslų, para 

c’ner. vertė L 
2b pusi............

Kaip Seno'. 
Sau žeme.

, tilosofų dale 
jdą. Dairai
1 Iksas. Ant r:; 

cirkšėia- '1°' 
d .v Kailio- 
4i» raiši..........

Sutarties**, Labai už- 
>’• tija ir per

is < iogas. ... jfte.

/marės Perstatydavo
tomu- senovės 

r. >i< žemes išv?.tz- 
i nuoriu paraše 

dalis yra: "Iš
ark Kaip A t si ra- 
šė Z. Aleksa.“ 
............................ 10c.

:is

Pagal Proudhono , x 
d-rAs P-.-.v.l Elzbc-

■iedžiu Karaliukas. pode
.............. -...................... ]<>•.- Til-

, :>;ų Valstijų Pilie- 
įtarti pilietysičs 
•za klausimais ir 

.i ir ingių kalbose, 
ir pagerinta 

............................ 25c.

Apie Dievą. Velnią. Dangų ir Praga
rą. Parašė Robert G. IngersoH. gar

siausias nasaulyje kalbėtojas Bib
lijos prietarų naikintoja-. 72

• ūkiu: 
'čj.

\ • -iu į Dievą? — Arba
Kiekvienas geras

- im.inls privalo
ssl....................... 20c.

Tvanas? - 
surinkti i keli; 
gyvūnus, kurie 
visą ževnės k:x 
tuos gyvūnus ] 

imi? Iš kur 
is. kad visą žemę : 
i vanduo dabar yra 
šei niv nos 

ju- dveidžia 
islių žrr.onė: 
stelų, j kur

kunigas.

K

V

a’o Įdomi, 
kas sakiny 

•korėjiečiai niekur nieko>argumentas ;
mokslas į
Kaina ...............

Ar Buvo Visuotinas
Nojus galėjo 

nas visų veislių 
:.a išsimėtę ix> 
Kaip jis galėjo
savo rankoj suta 
tiek vanuen

• tų? Kur tas
1 iš Nojaus šeimynos galėjo at.-ira.siv 

1.0 tv.'.r.o jir JveiJ/.::.:. -nve;<:.
ir kita veislių žmoni? •’ š-t e ir sinit r. 
kita klausimų, i kuriuos negali ai.-a ‘ 
kyli jokis kunigas, yra nuosakiai i- j 
aiškiai išdėstyti šitam veikale. Knyga 
be galo įdomi. Kas žodis •- tai i’ak- 
tas; kas sakinvs — tai naujas kunigų;

Mokslas -r; 
iki galo.

griūva, 
pradžios

d

mčs Garbino Seno
kos lietuvių kal- 
o. čia aprašyta 

■ : o senovės ir. Jai 
ai, chaldai, asy- 

. ?; ir tt.: kaip tie 
jie gyveno ir ko- 
. žmonėmis turė- 

labai užimanti, 
n istorija. $L'i0 

• z a-aruese .. $1.25

lltllg'u ( e! i>ai

:r.

L: iskinta kuni- 
■ja, pasekmės ir 

■na-, šią krygą 
iekvienas vyras, 

.turit geidžia. 
-,'.tei:s ir mylimo- 

ągų “globą”. Pa- 
Toįvnsend Fox.

• I ;e Samo-

•idžiami vien pateisinti sa
vo korėjiečiu naikinimo noli- 
.iką”.

Pečiau kaltą japonų sąži- 
e galima buvo numanyti iš. 
lokio jų vieno pranešimų 
akinio:
"Be to, japonų valdžia, bi

jodama politinių sunkeny- 
Kovo 1 sukilimų Korėjoj, už

draudė kabelio ir bevielio

Katalikų
Pirma kartą

»1 u.

Byla Detroito 
tais.

puolė socialistus
Antra kartą jie užpuolė scc 
gruodžio. 191:1 m. Šicj k:;y

Baigia tą savo pranešimą 
Vokietijos korėjiečiai taip:

' "Tečiau mes korėjiečiai 
savo širdyse auklėjame lais
vės ir nepriklausomybės 

‘ is ir joms pasiekti esa
me pasiruošę visa aukoti, 

mušta, deginta ir baisiausiai -dės šaukiamės i visas pa- 

______ ZZ 2 šaulio tautas, kurioms žmo- 
demonstravusiu aiškumas ir teisingumas 

dar turi reikšmės, paremti 
mumis sunkioje kovoje”.

i

5

i

kankinta kalėjimuose. Iš 2 
milionų t_________________ _
7509 nužudyta, 15.961 su
žeista ir 46,948 nuteista il
gai kalėti. Sudegintos 47 
bažnyčios, 2 mokyklos ir 
71-5 namų. Mandžurijoj, kur 
buvo ypačiai stiprus sąjūdis 
dėl nepriklausomybės, nužu
dyta per 3.000 žmonių, sude-. 
ginta 2500 namų, jų tarpe ; 
bažnyčių, mokyklų ir didi 
javu daugybė.* Japonai, per
sekiodami korėjiečius, Įvedė 
neapsakomus savo 
kankinimo budus, 
prašoka visas inkvizicijas. 
Plačiau žinomi inteligentai, 
kurių nužudymas galėtų su
kelti nauju sąjūdžių, pada
ryti bepročiais, peijleidžiant 
per jų kūną stiprią elektros 
srovę. Į varymas bambuko 
vinių vyrams ir moterims i 
organus, odos nulupmas, 
kaulų sulaužymas, akių iš-. 
Įlipimas yra plačiai prakti
kuojami dalykai”.

Kovo mėnesy, 1919 m. su
kilimo metu Seule susidarė 
laikinoji Korėjos valdžia,1 
kuri priversta buvo pabėgti 
i Šanchajų, kame ji randasi 
dabar ir veda toliau kovą 
dėl Korėjos nepriklausomy
bės.

Japonai moka paslėpti sa
vo nežmoniškus darbus nuo 
pasaulio. Jie skelbia, kad 
korėjiečiai dabar g.vveną ge
riau kai pirma, ir kylanti 
ju kultūra. Kad tai neatsako. 
Tikrenybei, galima Įsitikinti,' 
kad ir iš straipsnio ”Vossis-j 
che Zeitung” spalio 9 d. š.j 
m., kuriame vienas menoĮ 
daiktų pirklys aprašo savo | 
įspūdžius iš Japonijos žemės J

su Socialia- * 
katalikai už- 

gruodžio, ii’ll. 
lalistus >1 
glite j išti

sai telpa teismu rekordai ir prirody
mai. kokių priemonių katalikai da-i- 
k-idžia kovoj su socialistais. Su 
paveikslais, fil pusi........................... L.-c.
Davatkų Gadzinkos. — Ir kitos links

mos dainos. Apart juokingų “Da
vatkų Gadzinku” telpa 30 įvairių juo
kingų dainų, eilių, parodijų, ir t.t. 
Daugelis iš dainų tinki ivokingoms 
deklamacijoms, šešta r»agerinta 
laida. 48 pusi............................ Z.... 10c.

Delko Reikia žmogui Gert ir Aalgyt? 
—Dėlto, kad norisi, atsakys koks 

nemokša. Bot delkogi nonų? Deli.o 
be valgio žmogus silpsta? Ir delko 
vienas maistas duoda daugiau spėkų, 
kitas mažiau? Delko žmogui reikia 
cukraus,'druskos ir kitų panašių da
lykų? Kodėl jam reikia riebalu? ši
tuos klausimus suprasi tiktai iš šitos 
knygutės. Parašė D-ras G-mus. 
Kaina ............................ ..  -j - ............... L>e.

Džian Bambos Spyčiai.

Vi-kas Nyksta. — Labai 
ė politiška >-eko- 

rią turėti, kiek- 
vii. Pagal K.

• A -k a. 28 p. lftc.

Lengva- Budas Išm >kti Angliškai. —
Ši knyga .i .lsy a taip lengvai ir 

suprantat a . .. i kiekvienas gali
; eita; . angliškai. Joje
telpa n-.tik Jžiai, bet čieli
sakir.L'ž. _ . .. :ai darbo jieš- 
l.a t. va?. ;jr nors, nuėjus
krautuvėr.. • • a-.-.iirą, pas barz-

:u, ir tt. Kaina 35c.

iLI
li

lt- 1-P1-— ..........
švento Antano 

veikiu
i reikia K

Ir kitos']

aukų 
kurie

buvę pirmutinė 
.a labai pa- 
Alekįsa. 76 p. 25?

į

l-.'vv!
I*i ofesor 
rpadž 

lizine, .

ismo- 
užtikri ntai,

■s prie

ėev ere kuosc.
rens Voltiniai 

r’ojanu nuo roma- 
kojų. skaudėjimo ko- 

žk.i-.o kojas -litai, ap- 
izino. sustabdo 

prakaiiavunią 
uigas gydyieo 
žmogaus kai- 

hnka. Elektra 
gvduo- 

Elektros 
ei vyre.į 

luouamas pa 
ryko arba ilgi iu

... :di< n rari'Uisi. 
veltui, pakol pi r 

kankinamas iš- 
išsigvdymui nuo 

tenm v i n g 
likums. šimtui 
im: i.: sistema,

■ rekomciuiuejų 
1.1, i ;ta.meras. Delei 
ikit, yputiškui arba 
i i.ičs:'. uz 2c. -tam-

- <--u: (i>
RK ilARtr
.. Htdyoke. Mass.

aip r.uo jų apsi-
-ras F. Matulai-

a ir pagerin-
.......................... 10c.

S: hukias. — Dvieju 
a. Perstatymu: 
vyru ir 2 moterų, 

2 valandas.

Jei negali žindt ii sa
vo kūdikio, 
jam Eagle 
maistą, kuris 
Įėjo daugiau 
ir vikriu vaiku negi 
visi kiti kūdikiu mai
stai krūvon sudėti.

duok 
Pienų, 
įšauk

si ipriu.
3

Tūkstančiai motinu 
liudijo jo verte kai
po kūdikiu maisto. 
Gydytojai Rekomen
duoja ji dėlto, kad 
jis švarus, saugus ir 
lengvai kūdikiu su- 
virškomas.

Nėra jokią abejonių 
apie jo grynumą ar
ba puiku rezultate 
Eagle Pieno dėl 
dikiu penėjimo, 
visados grynas 
šviežias.

Kū- .

Jei nežinai kaip 
toti “ 
prisiusi;
paskelbimą ir mes pa
siusime jums penėji- 
iimo instrukcijas. Kū 
dikiti Knygą ir kito
kias brandas infor
macijas, dykai.

. var- 
E a g I e Pieną, 

mums šitą

THE 30RBEN C9HPANY
Borden Bld4,NcwYcyrk

svarbesni dokumentai: Steigiamojo 
Seimo nut^ir.iai. taikos sutartis su 
bolševikais, sutarti- su latviais, apra
šymas visų mušiu su lenkais ir tt. 
Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu
vas, kuris apšviečia visą Lietuvą 
iš lauko ir is vidaus. Kaina .... $1.00 
Drūtais audeklo apdarais..........$1.50

...................... 25c.; 
i

Istorija ir žem-' 
Mas parodo, kaip ■

i;

-tu .- >3 Kespubli- 
čia teipa visi

pj

K

Materialistiškus istorijos Supratimas. 
—Jei nori žinot, kas gi 

lyje Įvairiausius nuotiKiii; 
skaityk šitą knygelę. Kalba 
lengva. Knyga protaujantiem < 
ninkams neapkainuojair 
imta iš Gretikho. Parašė 
sa. 80 pusi.............................

Šita gražuolė sako, kad keliaudama ant Suvienytu 
Valstijų laivu, kur yra visoki pasilinksminimams pato
gumai. turėjo "good time”.

’iucinės Lietuvos 
■ j caro valdžia, ir 

. kunigai tą val- 
nip pasku: revo- 

. kaip Lietuva 11- 
caro valdžios Ir 

elbta respublika, 
.uotas žemlapis 

.ietuvos rubežitis

Monologai ir Pekla mari jos.
knygoje telpa daugybė naujų, labai 

gražių ii juokingų monologu ir dekla
macijų. Visokios temos: darbininkiš
kos, revoliucinės, tautiškos, humoris- 
tiškos ir laisvamaniškos. Visos skam
bios. visos geros. Tinka visokiems ap- 
vaikščic-jiniam.s. baliams, koncer
tams ir tt.............................................. 25c.

KYLA IŠGYDOMA, 
siuarto Plapao Paduškaitė.

galite mesti šalin visus diržus, 
•,-tdai.gi Klapao paduškaitė yra vien 
tam oadarjta, kad jus išgydyti nuo 
yius. J: yra taip padaryta, kad kartą 

nudėjus nenuseiika ir tuo bildu ge
resnė negu diržas. Jokių diržų ar 
sprenžinų .-••turi. Minkšta, lengva ne- 
sivijimui. Pigu Jokio nesmagumo dar- 
V-. Gauta uukso medalius. Mes pri
busime ką sakome, atsiųsime jums 
smegininaui visai DYKAI. (?)

PLAPAO LABOR.Ml'ORIES
«i5k Stu»ri Eldg- St. Lemia. Mo.

Tnlfripas ir tiesus kciiiis. per 
Itotteniamą, i h iš virt i:ra tu.

LIETUVOS
Savaitiniai išnteukincii. Puikus 
parankamai.

Mes pagelbsti™ išgauti rei
kalingus dokumentus išelpirao 
afideivitus >. Musu reprezentan
tai aprūpina pasažierius visu 
kuom, nuo pradžios iki pabai
gai kelionės.

Kainas ir laivų išplaukimus 
pa-iunciuru ant >>areikalavinK>.

Pelei rc-zervat ijų ir informa
cijų kreipkitės prie bite vieno 
vietinio agento-arba į
HCLLAND AMERICAN LINE 
89 Statė Street. Boeion. Mass.

z 
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CUNARD
1S BOSTONO J LIETI VA 

per Liverpoo!, 
ent naujų, dideliu, puikių aliejų

* varomų laivų:
Al SONIA Sausiu 27 ir lasaiio 2i 

ir Kovo *3.
Greitas patarnavimas į Lietuvą ir 

i visas Baltijos valstijas: Puikios vie
tos, geras valgis.

Taipgi iš Ne-.v \ orko, 11
rfrižiurėta kelionė į Lietuvi ir vis:' 
Baltijos valstija- ka subara ant tri
jų marių milžinų, su persėdimu 
Southamptone.
MAl RETANIA. AQUITANIA, 

BERENGARIA.
Taipgi reguliariai isplai-kūnai tie- 

diejun:

aiytie 
kok1 

sieki; 
ilic 

' 'K.iiz

į siog i Hamburgą ant nauju
j varomų laivų.

3-čia klesa:
Į Hamburgą šl.iJ.ėO Įpiiiavą 

Karės taksai šėjio.
■CUNARD piniginiai orderiai
, kurni Lietuvoj greitai, u,'..i 

gerai. Dėl informacijų kąeipk; 
vietinio agento urna j
CUNARD STllAMSHlP (O.. Ltd..

126 Statė St
Boston. Mass.

R JUS B9RIT PADARYT
H SAU EKSTRA PINIGĮI?

Moteris gali padaryti m: > ii5.DC 
$25.00 ant savaitės liuosu Savo 

m. ausdama karieliniuš pagraži- 
!u<, kf.ii> tai juosteles, tarbeles, 
Slb-tns, laikrodėliams dirželius ' Ir 
, tą viską i;i-:;i lengva padaryti 

musų

SIMPLEa karielinių
STAKLIŲ.

|

j

NORTH
LLOYD

Savaitiniai išplaukimai i 
LIETUVA

NEW YORK—KREMEN 
Laivu 

S i i PI G ART 
—MUNCHEN

Ant puiki:
(■OLI’MBl S-y
ir ant kitu vietos klesos lai
vą. Pagerinta trečia klesa 
Parankus, uždaromi kamba
rėliai su 2 ir 4 lovom.

Reikalaudami laivakorčių 
k.-npkit.es prie vietos agen

tų arba į
NORTH GERMAN 

I.LOYD
192 Vėashington St_ 

Boston, Mass.~ - Iv

indo pasan- 
s, tai ĮK‘r- 

te’bai 
< darbi- 
Medeca

Musų Padėjimas. — Įdomus pavyz
džiai iš dabartinio darbini: ką pa

dėjimo. Parašė Antonovas. So.
Mass. 40 pusi........................ 10c..dalyta i apskri-j Goston,

i nė knyga, kuri i ■-š?—«-

“SPORTAS

. •> :r i-aV -
o fri-.uiii

HiT* I’*- 
U mvo

F. Ai). 
104-114 So.

Ruffifn
t-i-u'i 
įasdieu 
k vinet 

ijbm t 
.-Ue-.<.irOa JUS

■ -■ Tik

,ut. a

Ri'-i1TER & CO.
r-ooklyo. N. Y.

Jus net
LIS
,!it

istebesit, ko- 
gražius daiktus jąs 
padaryt savo r.amuo- 

. Karieliniai daiktai yra ] 
bai branginami ir lengva 
a bito kur juos parduoti 

gerti uždarbiu. ' .
Simpley Karielinčs Stak

les yra užbaigtos visais at
žvilgiais, su visais nurody-į 
mais. su adatomis ir su i 
pradž’a audimo. Kartu pri
siunčiamos spalvuotos pa- 
trinos ir daugybė karieiių i 
(kurių užteks padarymui 
keleto daiktų)

KAINA TIK S1.98. i 
Su persiuntimu)

Pinigai būna sugrąžinti, jeigu ne- 
nr.siganėdii.. it. Prisiųsk 20c. stampo- 
mis arba sidabru, o aplaikęs primo
kėsi .81.78

Jeigu -pinigus prisiusi iškalno, mes 
prisiusime elst.-a pakeli adatų dykai. 
Siusk užsakymą ŠIANDIEN. (-)

ROYAL BEAI) CO.,
1210 N. LINCOLN ST Dept 122

< IIK A(.O, ILL1NOIS.

ITALIŠKI ARMONIKAI.
Mes išdirbame ir importuojame vi

sokiu rusiu rankomis dirbtus 
ITALIŠKUS ARM0N1KUS.

i

yra geriausi armonikai sviete.
Musu kai-

Tai .
Ant 10 metų ,-gvarantuoti
nos žemesnės negi; kitų, išdirbėjų. 
Dykai suteikiam pamokinimus. Rei
kalauk katalogo, kurį pasiunčiam 
DYKAI. (S)

RUATTA SERENELLl & CO.
817 Blue Island Avė, Dept. 24, 

Chicago. III.

I

Vienintelis Lietuvoje iliust: 
L.s dvisavaitinis žurnalas, 
riamas visoms sporte 
ii- medžioklei.

ŽURNALO TIKSLAS 
DAVINYS: platinti 
sveikas ir tikras sporio idėja." 
Lietuvoj ir propaganduoti spor
to reikšme fizinio lavinimosi 
bei auklėjimo . lityje.

kiek-

šukoms

visokie:

"SPORTE” bus dedama plačios 
informacijos apie Lietuvos ir 
už.-ien :> sporto gyvenimą. Ka
dangi sportas ypačiai daug se
kėjų turi kariuomenėje ir mok
sleivijoje, "Sporto" redakcija 
veda skyrius:

I) SPORTAS KARIUOMENĖ
JE IR ii) SPORTAS MOKYK

LOJE

192 ! m. prenum. ratui iams bus 
ruošiama konkursu brangioms, 
įdomioms premijoms įgyti. 
Konkursai įvyks-
mcdžleldėi1, iutholo ir dviračių 

sparto skyriuose.
Dalyvavimas konkurse nėra su
dėtinas, Gst prieinamas 
vienam sportininkui.

Prenumerata metams Lt, 20,— 
(dvidešimt) arba 2 doleriu. Už- 
sieniuj dvigubai. Atskiro Num. 
kaina Lt. 1.—

REDAKCIJA IR ADMINIST
RACIJA: Kaunas, Duonelaičio 
gtv. Nr. 18. Lithuania.

rl52SZ52SE52SoE52SBS2SZSB5c

npkit.es
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE ii
(Nuo musų korespondentų ir iš Lietuvos laikraščių.)

DOTNAVA (Kėdainių ap.). 
Dainavos vardas butų visai 
nežinomas, jei jo neiškeltų 
aikštėn esantis Dotnuvos 
dvare žemės Ūkio Techni- 

i kūmas, šiame Ž. U. Tekcni- 
kume yra tris skyriai: ag
ronomijos, miškininkystės 
ir kultuitechnikos. Į techni
kumą priimami mokiniai iš
ėję keturias klases gimna
zijos, progimnazijos arba 

vidurinę mokyklą.
Pirmus dvejus metus moks
las bendrai visiems dėsto
mas. trečiais metais skirsto
si. Išviso keturi metai reikia 
mokintis. Mokinių labai 
daug, nes vien tik pirmame 

"Į ‘ “i šimto mo- 
sitraukdamas kovoje su mu- kinių abiejų lyčių, 

atsižymėjo Mokiniai labai pditikuo-

!

Lietuvos valdžia pataikauja žemės Ūkio Technikumas, 
lenkams dvarininkams.

PAGIRIAI (Ukmergės ap.). 
Musų valsčiuje yra du dva
rai Anialiava ir Vaiškoniai, 
kurių savininkai esą Lenki
joje. Vienas jų, Dovnaravi- 
čius, dabartiniu laiku užima
augštą vietą okupantų vai-j 
džioje Vilniuje. Musų kovo- Į 
se su lenkais 1920 m. pažv-. 

mėtasis dvarininkas, tar
naudamas lenkams, daug , 
musų brdlių kraujo išliejo. I baigę 
pralaužus musų fronto dali ~ 
ir isibriovps lenkų raite
liams i Lietuvos gilumą, šis 
Juda-dvarininkas ' pats as
meniškai vadovavo plėšikų- 
raiteliu eskadronui ir buvo 
atsilankęs i savoMvara. Be- kurse šįmet virš

*" . - T • • 1 • . ■» w.

M—*—— -M .JHII ■■ Q|| II MB—■■

i elektros karu i S522252525222^^^
Bet beširdis pravedimas darvti drauizeiSi u immii.u srv> laik- Uii 
Įsakė vaikui su kanalizacijų 

pašalinti savo tetą, grąsin- traukio 
damas pašalinti ir pati nuo planai dar nebuvo visai pa

ruošti. šiais metais priren
giamieji kanalizacijos ir 
vandentraukio darbai, kaip

;ir patys projektai, jau yra 
>aruošti—todėl galima ženg
ti ir prie paties elektros ka- 
i v Įrengimo, šiais metais 
Siemens ir Schukert firma

Kun. gaspatlinės ir vargoni- vyras tuo laiku tarnavo ką- patogiausia 
ninko sauvalė.

LABANORAS (Utenos ap). 
, Esant reikalui gauti metri
kus turėjau keliauti iš Kau
no i Labanorą. Dideliu var
gu pasiekusi savo Kelionės 
tikslą Įėjau klebonijos vir
tuvėn, kur yra ir klebono 
darbininkų valgomasis bei 
miegamasis kambarys, o 
Šiemą čia pat krikštija vai
kus. Pirma pasiklausiau 
vietos žmogeli®, kaip prieiti 
prie klebono, jis atsakė: 
tuojau paprašysiu kunigo 
ponvtę. Neužilgo išėjo mo
teriškė versdama aukštyn 
savo nudarkytus plaukus ir 
žiauriai i mane pažiūrėjusi 
ėmė rėkti, kaip aš drįstanti 
varginti kleboną. Iškolioju- 
si mane spruko atgal. Išsyk 
maniau, kad tai 
proto sutvėrimas.

i‘iu< įmonėje, 
dvarininkas

darbo, kas dabar ir atsitiko. 
Vargdieniams našlaičiams 
žiuri i akis mirtis nuo bado 
ir šalčio.

s daryti draugei^ 
į ir vanden-1;3 

pravedimu, kuriu 1$ 
’ia !s 
ia I

i

\ 't 1MM.1 U SI \S I.A1K- 
i:\-ih i>. i.ieitvos 

“TRIMITAS
Trimitą lei»i 

’u Sajuny:'..
"Ti imitils" 

tė 32 puslapi, 
if.'.vžiu »šcli’.i. Kiekvii 
rnerv Ua .I t svarbesa. 
iš Lietuvo , paverglosi 
jos ■: Mfc-k-ilių. Jame t< 
žiu eilių, apysakų, s 
v i <okia; s ■ Jausim;, is. 
bi'i, pait-io valandai 
uždavinių- ".ah: s: 
laidai pu-i iamas 
vtiksĮėliais. "Trim 
fiariims laikrast.s. 
šia įlipi Lietuvos 
laui's . cikaiai

"Trimito'' 
perskirti 
tairs 12 
Anui ikoi

U1

metu 
rie 
liUI. 
i. i

Vailokaičio fabrikas. 
KAUNAS. Turbut daug 
kam yra žinomas Vailokai
čio naujai pastatytas fabri
kas (skerdykla ir šaldytu- 
vai), bet mažai žinoma jo ^2 
tvarka ir darbininku pade- ; 
tis. čionai rjer vasarą darbi
ninkų dirbo apie 400, darbi-' 
ninkas valandai uždirbdavo . ui
70—75 centus, specialistasbos >kyrms' 

po l lt. 20 c., moteris po 50 į > ™ s™an> m« .!«“,
centų valandai. Dabar daug A aJ- !ln‘w l!vle"'

darbininku paliuosuojamailik$n. V-"’ Reinio, 
nuo darbo be tinkamo ap-1 

mokėjimo. Likusieji, gi turi 
dirbti akordinį darbą, kuris 
krikščioniškajam kapitalis
tui suteikia daugiau pelno, 
bet atima paskutines darbi
ninkams jiegas. Būna taip, 
kad nesutikus carbininkams 
jie paliuosuojami, o i jų vie-

... - , , tą priimami kiti. Užveizda
u, bet nieko negelbėjo. Nu- Įsakė dešimčiai darbininkų.

tariau dar kartą pabandyt1. į:af} jje hutusi akordą dirbti.

valandai uždirbdavo

Ji j ima <lel elekiro, 
vedimo. Numatv 

i žiniją šios lirmc 
i Ukmergės plentu 
;čiu gatvės.

yra 
iabtuu-

11c tuviu

GYDUOLĖS 
NUO VISOKĮ! SILP 

NUMŲ“
Q: j Padirbtos jos yra iš senti garsiu
rjį gyduolių nuo persišaldymo ir viso- 
[- ilriu negalių. Jos sudrutinu kulią ir 
p. j suteikia stipruma. Jos apsaugoja nuo 
nj' persi: aldymo ir kitu ligų, pasidšlca- 
t]|vojanr savo gaivinantiems sudėti
nį niams.

Malonios gerti ir gairinančios.
CTDDVER & JOYCE 

l'.roadwav, So. Baston, Mase. 
PA f L A. EGAN

Cambridge St. E. Canibrideo 
STAN!) LRD i’ITARM At Y 
So. Main St„ l ah River, Mass. 

APTECE l'OLSEEJ SZ ARK A. 
1080 Acushnet Avenue, 

New Bedford. Mass.
VERNON DKL tr t O. 

Millburv Si., tVorcester. Masf.
VERNON DRUG t O.

123 Higli Si., ELolyoke, Mass. 
BAY STATĖ 1>RLG CO. 

Palmer. Mass.
STEPHAN E. ( HAMBERLA1N

Andreiv Sųuare, So. Boston, Mass.
DAVIO CAB1T

100 Salėm St.. Boston, Mass.

kidžiu!

! !ET1’\ 1A1’ IšS:RAš\ EIT 
•TRIMITĄ' J9.il META.* 
.\e jz\;::S8 ‘ i .n n: sa1 
\RTI.ViAL' !EMS LIETI

V( U L.
"Trun'lo pr. amaerulcriai ! 
ni. ne tik kas savaitė iai»- 
gaas. Ik■: Jar ir pinigą i- 

nes ’ ’• ri-i’iias" skelbia
TRIMITO" PREM MERATU- 

im; loteruą.
it-si.asčs 1 

ruo pmdžios 
kaip pusei i 
” prenuineratoi iųi 
; bilietą, 
pinigų. Išloš 

liti:, 2 PO 10»> 
lll. 21 po :lt. 
litų. Taigi 

iaikrasL: ir 
dar k) liti; 

iitenkir.ti l'./O. 
itu. Tai pareis nuo i

jos lošimas 
Šauliu Sąju 
metu vasari 

lietų iiu'iier'ai 
: l imite".
>asiski> įlinkite!

M i JAS ", 
N r.

nesveiko 
bet čia 

į pat sužinojau, kad tai visa- 
: gale kun. Lajausko gaspadi- 
nė. Tuomet nuėjau pas var
gonininką ir paprašiau jo 
išduoti metrikus bet jis at
sakė galis- išduoti tik sulig 
klebono paliepimo. Nors 
aiškinausi apie mano nepasi
sekimą pasimatyti su klebo- 

n

paliuosuojama

gatve į Nemuno pakrantę.g 
iki Vytauto bažnyčios priėję 
Nemuno prieplaukos, o nuo Ibį 
_en — pro Rotuše, -Jakšto ir "" 
Jonavos gatves iki Viliam-!^ 
nolės tilto, o nuo tilto pro 
Benediktinų bažnyčią Į Luk

šio gatvę ir toliau Laisvės :-k 
iŠ

v..... —
be principalėS;^ 

/ienų bėgiu liniios Vilniaus į kl 
' !g

rJ iŠJ3 
ii§

<•
’Tnmit 

ir per 
utst >v: 
maiiis, 
1108).

,-i
į

H

užsisakyti 
ąj’ūr.jfoS 
A. Že- 
(Room

ini;-
1V21 

metu,

k h

i.

i

I

ja. Mokytojų taryba buvo ' 
uždraudus politines mokinių į 
organizacijas, bet jos veikė'. _ . .

sų šauliais jis 
barbariškumu.

Einant naujai 
Seimo priimtais 
formos įstatymais augščiau slaptai. Beto ir be organiza- 
pažymėtieji dvarai turi būti cijų būna progos papoliti- 
nusavinami be jokiu sąlygų 
ir išdalinami vietos beže
miams kariams.

Jau kelis sykius buvę sa
vanoriai ir vietos gyvento
jai kreipėsi su skundais į 
Vyriausią Žemės Reformos 
Valdybą. Bet jų teisingi 
skundai iki šiam laikui yra 
be pasekmių.

Kaip elgiasi musų valdi
ninkai su panašiais skun
dais, rodo sekantis karakte- 
ringas vaizdas, čerelių ir 
kitų apielinkės kaimų gy
ventojai jau kelis sykius 
kreipėsi, tai į V. Ž. R. Valdy
bą, tai i Žemės Ūkio Minis
terijos Įgaliotini prašyda
mi sugrąžinti jiems žemės 
plotus, laike baudžiavos pa
naikinimo iš jų atimtus ir 
priskirtus prie Vaiškonių 
dvaro. Vyr. žemės Refor
mos Valdyba galutinai at
metė jų prašymus, nenuro- 
dydama -motyvų sulyg" ku
rių ji taip elgiasi. Nors Že
mės Reformos Įstatymas 
aiškiai sako, kad tokiuose 
atsitikimuose žemė turi būt 
grąžinama savininkui.

Žmonės vėl kantriai lau
kė. kada čia bus išpildyti jų 
teisingi reikalavimai!... Na 
ir sulaukė, kad visa ta žemė 
tapo parduota, o gauti pini
gai greičiausiai eis į Lenki
ją nuskurdusiems Judoms 
pabaiiavoti. Sujudus gyven
to jams, Aneliavos dvaras 
tapo paskelbtas nusavintu, 
paliekant savininkur 80 ha. 
(nors'savininkas vra Lietu-

• VI ’ --K -V.* «

išleistais ir 
žemės re-

kuoti, nes beveik kas šven
tadienis esti politiniai refe
ratai ir paskaitos, po kurių 
ginčai, kritika, beveik be
gale.

Kai kurie krikščionis per 
laikraščius norėjo praminti 
”Dotnava socialistų dirbyk- 
la”, bet jiems nepavyko. Aiš
ku. kad jiems nepatinka, 
kad čia socialistinė mokslei
vija gerai gyvuoja. Skaičiu
mi čia socialistinė mokslei
vija viršija visų kitų pažiū
rų moksleivius.

Daug yra prijaučiančių 
darbo kuopoms, platina lite
ratūra. Platinti literatūrą; _____
čia sekas vien tik todėl, kad ; ooninfnkas 
čia yra susirinkę mokslei-U5” 1 
viai iš visų Lietuvos kampų 
ir 
išveža literatūrą i 
kraštus i 
nesusipratusių i 
ūkininkų ir mažažemių.

i

gauti
na.

Alėja.
Tokiu budu vienas sei. 

is miestas,

n-
XI

audienciją pas kleba- nes, o-jrdi, padieniui dirbda- 
___ Vos prisiartinau prie tjk jaįką gaišinate. Bei 

į tos pačios virtuvės, -kai ma-užmokesnį tokį paskyrė, 
ae vėl patiko-kun. gaspadi- kad darbininkas negali dau- 
aė ir tik tik negriebėsi įran
kio, kad mane "pavaišinti”. 
Pagaliau trumpai ir aiškiai 
pasakė: su klebonu pasima
tyti negalima ir metrikų 
taipgi negausi. Ėjau vėl pas 

i vargonininką ir per ašaras 
(ėmiau prašyti išduoti met
rikus, nurodydama i mano 
vargingą kelionę iš Kauno 1 
ir į tai. kad kelionės išlaidos 
skaudžiai atsilieps mano 
skurdžiame gyvenime. Var- 

i kiek pamąstęs 
užklausė, ar turiu su savim 

j . - i žyminio mokesnio ženklus,
važiuodami atostogoms A;a(įanoj ženklų neturėjau, 

literatūrą i visus: vargonininkas teikėsi paaiš- 
įr paskleidžia tarpe kinti, kad metrikų gauti ne-

........i darbininkų, I <ralėsiu

_____ ...................... .... ..........  
Apylinkės gyventojai dau- arį>a Alalėtucse, o čia jų nėra 

giausia yra sulenkinti, fa-, kur perka. Pinigais priimti 
natikai. nesutiko. Norėjau dar kar-

• tą eiti pas kleboną, bet bijo- 
---------------------- jau jo gaspadinęs ir nebetu- 

Garnic dovana klebonui. ^aiP.a „ vaikščioti
' i. t-t -xr. T L x stacijas taip ir sugrįžau i 

(Šiaulių aps.). Kauna neatlikusi reikalo.
—Klebono vyrai, rugius • _ _
kirsdami, rado vos tik gimu
sį kūdiki. Paties garnio ne
rado. Pikti liežuviai kalba, 
buk garnys norėjęs atnešti 
ta dovaną kunigo gaspadi-1 
nei. kuri pastaruoju laiku 
tankiai sirgo ir važinėjo gy
dytis.

Klebonas baisiai pyko ne 
, ... _,z . . tiek ant garnio, kiek ant sa-•

\os išdavikas). Bet nutari- v0 vvru kam jie ta dovana' 
mas pasiliko nutarimu, ir užtikc ' •> -
dvaras ligi šiol stovi nelie
čiamas. Tai tau ir žinok, 
žmogau, kur čia tiesa ir ’S- 
tatymai. Valdžia turbut lau- 

nusibank-
paims dva-

I :giau uždirbti dienai kaip 2 
litu. Kuomet darbininkai at
sisakė už tą kainą dirbti, tai 
užveizda įsižeidė ir liepė: 
darbininkus paliuosuoti. 
Bet kažin, darbininkai ar 
neįžeisti atėmus 
vaikams 
kąsnį?

jiems ir jų 
pask.itinj duonos

ivieKv ienas, 
tą" Lietuvoje 
ei. nemažiau 
gan.: 'Trimito’ 
loterijos vieii'i 
galės išlošti 
via: ’ 
6 po 50 Ii 
l'>0 po 12 
savaitę 
sitikime 
tc-Ks pas 
net 12 !■ 
laimes.

Loteri. 
Kaune., 
re, 1924 
Islosusieji bi 
paskelbti "T

Įriti Į>;
Adresas: "J’E 
nas. Laisves Alėja 

l.il ruama.
ą” galima 

šaulių 
, adresuojam 

•'S' J‘ark Itov 
N c iv i ork i'ii

gatve, dar turėtų apsuptą 
atą, kuriuo priartintu 

Aleksoto ir Viiiampoles prie-! 
niesčius. Be to. kaipo ant- 
os eilės susisiekimas, numa

toma linija nuo Viliampo- 
ės tilto Jonavos gatve ir to
lau Raginės upelio slėniu Į 
ialiaji Kalną iki Utenos; 
•atvės, toliau Kareiviniu; 
>lentu iki Parodos gatvės į j 
vytauto prospektą ir toliauI 
ki Nepriklausomybės aikš- Į 
ės, kame susisiektų su prin- 
•ipale linija nuo geležinke- 
■io stoties Į Rotušę. 
Birštonu gatvės 
nas per daug atsieitų 
klodamas 
/ai iantas.
Nemuno 
ęatve.

Apskaityti, kiek šių Įim
ti pravedimas atsieitų ir 
dek jos butų pelningos, da- 
omas šių gatvių profilių 
įuėmimas

Kauno elektros karai.

Klausimas apie Įrengimą 
Kauno elektr s tramvajų, 
arba elektros karų, ąusisie- 
kimas darosi vis aktuales
nis. Jau pernai buvo pa
kviestas iš Revelio inžinie
rius Podhaltr.inas, kursai 
yra suprojektavęs' elektros 
karų tinklą ir apskaitęs. 
kad Įrengimas, neįrengiant 
atskiros stoties, gali apsiei
ti miestui apie 350 Tūkstan
čių dolerių. Pamatinės susi
siekimo linijos buvo nusta
tytos šios: nuo geležinkelių 
stoties iki Miesto Rotušės 

’tio pačiu taku, kaip ir ark
lių tramvajus ir atgal—tai 
viena linija, paskui nuo ge
ležinkelio stoties Čiurlionies 
gatve ir Juozapavičiaus 
prospektu Į Panemunę—ki
ta linija ir trečioji linija nuo i 
Miesto Rotušės tuo pačiu 
taku iki Laisvės Alėjos pra
džios ir toliau Ukmergės 
plentu iki geležinių vartų. 
Paskutinioji linija padary
tu apskaitymu negali apsi
mokėti.

Kadangi koncesija su ark
lių tramvajaus bendrove 

i dar nėra baigusis (po aš 
tuonerių metų), ir nebuvo 
prieita prie sutarties dėliai 
tos koncesijos likvidavimo, 
tai elektros karų statymas 

ėmė į savo butą tetą, kurios buvo atidėtas. Be to, rodosi

U
i—sako, žyminių žen

klų galima gauti tik Utenoje

Rožė Tamuievičienė.

Beširdis dvarininkas.
AGN0P0LI0 dvaras (La
pių va!., Kauno apsk.). šia
me dvare penki metai atgal 

(vienoje kumečio šeimynoje 
i mirė tėvas, palikdamas 6 
vaikus, kurių 
buvo 12 metų, 
praėjus mirė

vyresniajam 
Kiek laiko 
ir motina. 

Tuomet vyresnysis turėjo 
; pasidaryti maitintoju visos 

'---------------------- ; šeimynos ir pastojo į dvarą

Greiti areštuoti. U?an^i gyvulius, už ką gau- 

kia. kada sugrįš nusibank- MAŽEIKIAI. Lapkričio mė-’ q 
rutijęs Juda, ir įiaims dva- nesio naktį iš 11 į 12 d. buvo .'m7ntf 
ra savo žinion. I areštuotas Mažeikių ruožo

Visi gyventojai, ypač bu- L.S.-D.P. kuopos narys Er- 
vusieji savanoriai, -tuo di- liestas Skurdis dr laikomas 
džiai pasipiktinę ir sako: 24 valandas po areštu. Prie- 
’*Kovojome mes su bolševi- , žastis arešto, kaip vėliau pa
kais, gynėme tuos dvarus, Į aiškėjo, buvo tokia: Dabrė- 
kada jų valdovai palike juos nų vandentrauky ištiko ben- 
Dievo apveizdaį. bėgo į Len- žino ekspliozija, o ten dirbo 
kiją, o vėliaus kovojo prieš diena pirmiau Augustas 
mus, liejo musu kraują, o Skurdis, kuris buvo šaukia- 
dabar valdžia laukia jų griž- mas pas valstybės kontro- 
tant, grąžins jiems dvarus, Į lierių tardymui, žandarai 

. o mes už savo kraują ir lais- nakties laiku suėmė Ernes- 
vės iškovojimą, turime tiems tą Sklirdį ir pasodino kalė- 
išgamoms bernauti f,-^r ! jiman. Bet iššaukus jį pas

Prisiminus šiuos žodžius valstybės kontrolierių pasi- 
darosi šiumu. nes dar nese- rodė, kad... ne tas. Bet kan 
nai sulyg laikraščiu žinios, nakties laiku tampė ir kalė- 
sugrįžus iš Lenkijos tūlai jime laikė be kaltės? Kiek 
generolienei de Bondi, yaL vėliau tas pats Ern. Skurdis 
džia grąžino jai pradėtą buvo šaukiamas į žvalgybą 
parceliuoti dvarą. ir tardomas. Taip pat buvo

Musų kaikurių valdininkų šaukiamas į žvalgybą tardy- 
biurokratizmas ir dvasios mui ir kitas tos kuopos,na- 
vergija pasiekė augščiausio Į rys Antanas Taurinskaš, 
laipsnio, ką rodo augščiau senas veikėjas Socialdemo- 
išdėstyti faktai. Tai mat kratų Partijos. Kažin kodėl 
kur mus veda krikš.-demo- pas mus Mažeikiuose ir So
kratai!

Valstietis

Įdavė pusę ordinaruos. Ne
sant kam nei valgi paga- 

, nei drabužius patai
kyti nei išskalbti, vaikai pri-

1

ir tardomas. Taip pat buvo
I
IiI

cialdemokratai nebeturi ra-
Antas Raila, mybės?

Jeigu 
praplėti- 

tai 
kitas šiam ratui 
būtent: išeiti i 

pakrantę Kanto

Neimkit kitokio, kaip tik su šiuo
paveikslu.

Saluturas ligas gydo. 
Tai daro ne iš pavydo;

Teikia kiekvienam sveikatą. 
Kurs tik vartoja Salutarą!

Salutarą Eiterj žmonč3 vartoja jau 
per 15 meti? nuo visokių pilvo ligų ir 
gėrisi jo stebėtinoms pasekmėmis, 
kadangi neranda jam lygaus, nei už 
ji viršesnio. Pasistengk įsigyti jo 
butelį, o mes užtikrinam, kad su juo- 
mi nesiskirsi, kol gyvas busi. Kokį 
tik vidurių nesmagumą jauti, kreip- 

i kis prie savo aptiekoriaus reikalau
damas tikro Saiutaras, o jei jis netu- 

< retų, kreipkis tiesiai prie išdirbėję 
priduodamas savo aptiekoriaus adre- 

i są. adresuodamas šiaip:
SALUTAKAS

DRUC & CREMICAL CO„ Ine, 
Dept. 18

1707 S. Hslsted St_ Chicaro. IIL

Gėrėkis P;iin-Ex;>elleri0 Trynimu
Nelauk ligi kuomet jau busi pri

verstas atsigulti. Po sunkiam dienos 
darbui, savo rankom, kojom ir pečiam 
Suteik pa leng tinimą !

Žmogus, kuris dirba su savo musku
lais, būti serume i u. Pamėginkit
Paie-£rp*Iferid i -

Išvcitg-k'?” :kandumų pečiu ir <!lekian
čių sąnarių. Pain-ExpeBeris palaiko 
Sveikus žmonos nad^!;.j !

G5i . ir 70c. t.;, bn.ka apthLėse.
F. AD. RICHTER & CO. 

104-114 So. 4th St.. Br..UJya, N. Y.
--------------------- - ra r- - ■ —nir n

agonų apšvietimo reikalu.

Jau senai rūpinamasi 
vesti vagonuose elektros 
;viesą. tik dėl Įvairių kliu- 
-ių. o ypačiai dėl stokos kre- 
lito ratai negalima buvo 
vykinti. Pagaliau š. m. 
ugsėjo mėn. padaryta su 
irancuzų firma "Compag- 
iie Electrcmechanięue” su- 
.artis vagonų elektros ap- 
>yietimo medžiagos reikalu.

Gruodžio 16 d. išvažiavo 
Prancūziją Traukos Tar- 

įybos viršininkas, kuris iš- 
liškins tarp kitko ir kai kil
iuos klausimus, liečiančius 

.-lekti’os apšvietimo gamina- 
ną medžiagą.

Pradžioj sausio jau bus 
uargabentos pirmos medžia
gos partijos ir pradėta veui- 

:mo darbas. Elektros apšvie
timas bus maž daug tokio 
pat tipo, kaip Vokietijos ir 
kitų kraštų traukinių.

I 
I

I Lietuviškai - Lenkiška Ap tieka J
į| Jeigu norite teisingų vaistų žemoms kainoms, tai visada ateikite: ?
(Įį ant 100 Salėm st., kur rasite visokių naminių vaistų, šaknų nuo viso- S 
į kių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjime, nuo užsisenC-jusio xeuma* : 
g tizmo, nuo nusilpnėjime strėnų, kraujo valymui, nuo uždegimo plau- i 
Ž čių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slaptingų ' 
•2 ligų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo deb. vyrų ir ( 
3 moterų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių turime. Mes 
į jums patarnausime kuogeriausiai, pašaukiame geriausius daktarus 
g per telefoną uždyką. Todėl, jeigu norite gaut genis vaistus ir suėė- ■ 

dvt pinigus, tad ateikite į APTIEKĄ po numeriu

100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.r 
L

t
Pasekme po 26 dieife 
arba grąžiname jumt 
pimpis

;

KAIP
ŽIEMA
ATEINA

Imk ja karšta prie 
gulsiant.

Paveikslėlis parodo, kaip ke leiviai žaidžia keliaudami u. 
ant'Suvienytų Valstijų laivų.

Bulgarišku 
želiu

Arbata
yra tikras 
inimui ju.«u 

<esn:<> sulaikymui 
Puodukas : 

iries jrulsiarv 
ininią i

."ujftijros 
lakelio / 
>i?u ji 
didelis 
-altis sali 
žili uždegimą, 
ją. Laikyk 
nelauk, 
jaus.

PASTABA 
nėra aptiek’.; 
siųsiu jums . 
šeimynišką pakelį už 
■■ž 53.15, arba 0 uz $ 

. H. Von Schlick,
'vėl Products Company, 

Buildinjr, Pittsbunrh, Pa

k'

medikalis tonikas -utvir- 
sistenios. Nieko m ra gv- 

šalėio.
k: juikii; Dilintą žoiiu 

suteikia didelį jMitmiĮj- 
ir apsaujruja kartai: ihki -pa

ilgo:;. Turėjimą; ;k> r.mka 
Buhrariško;. Arbr.to: ■ ne; 

tuo tarpu ir.-reimeru -yra 
apsisaugojimas. I* ijira.-t^.s 

greitai išsivystyti į plau- 
Sutvitrink sr.v.-i kran- 

savo sistemą tvirtą. Ilyai 
matyk savo ap*t"kori'.i luo-

:—Jeiyu jūsų disttikte 
as su mielu noru pa- 

per paštą vieną dideli 
s 1.25, arba 3 

SŠ.25. Adresas: 
President, Mar

lė .'.laivei

PADARA TIRŠTA. RAUDONA KRAUTA, 
STIPRUS, NUOLATINIU? NERVUS, 

TVIRTUS VYRUS IR M0TERES.
Turėdamas sunaikintų Sveikatą ir Spėkas; 

damas neaiškų minte ir nusilpnėtą kaną; pasibodisU 
imant vaistus dėl padidinimą veiklumo ir vaistus svaiginsn-vS 
čius, bandyk Nuga-Tone ir persitikrik kaip greitu laiku jau- 
sesi visai nauju žmogų! Devynes iš dešimtes visu žmogaus lign.ČS 
tokiu kaip blogas apetitas, negruomulavimas viduriu. Mažai irv. 
išpūtimai, užketėjimas skilves, tulžiiiis, anomis, kankinimai reu- 
matizmo, skausmai galvos, jieuralgia. stekas, energijos, nusilpne- ' 
jimas nervu ir negalėjimas migruoti, paeina nuo stoka nervu 
pajiegos, skisto vandeniuoto kraujo ir neužtektinios clrkulacijos 
kraujo. A

Kožna dalis kūno ir kožna jo veikme remizse ant nervu pajiegor., 
kurios didžiausei užlaiką geram stoviuje pilvą, jaknas, inkštus ir 
grobus, širdęs plakimo, kraujo cirkulavimo. Nuga-Tone yra labai 
protingas gydymas nuo nusilpnėtu nervu ir abelno sunaikinimo ZV/Tį 
kūno. Kodėl? Todėl kad jie yra sutaisyti iš aštoniu brangiu, 

eikatą doadar.c’ii sudėtiniu vaistu, rekomenduotu i’* nuruodytu 
per garsingus Gydytojus. Yra jie ypatingai maistingi j Geležę ir /// 
1 osforą-maistus de! Kraujo ir Nervu. Zi

Nuvu-Tonę priduoda gyvybę jaknorr.s, pastiprin grobus te:p. į 
jog j<- tustinas? regulariškai. Atgaivm inkštus, išvara laukui 
nuodinies atmatas. Nieru daugiaus guzu ir suputimu, niera >mir- 
dančio kva»x> ar apvilkto liežuvio! Nuga-Tone duos Jums. stebukTingą 
apetitą, giarą gruomulavimą, tvirtus nervus ir kietą pastiprintą miegą. 
Nuga-lone sustipris kraujo ir pagerins errkulavimo jo, priduos raudo- 
nui.'.o veidui ir žibumą .akiems! Nuga-Tone padara tvirtus, rustu j 
vyru.; ir sveikesnes ir puikesnes moters. Nuga-Tone netalpip savyj jokiu migdomu a? 
daromu puprotę vaistu. Sudėti jie yra parankiam pundcleū Y’ra apvilkti cukrum, priimno 
skonį ir vartuoti galema be jokie nepar&nukumo. Bandyk juos. įtekome nduosi visicma » 
sava prcteJerns.

MUSU ABSOLIUTIŠKA GVARANCIJA: Prekė Nuga-Tone yra vienas ($1.00) doleris 
už bonkute. Kožna bonlrute talpina devynios dešimtys (90> plliulu, arba vieno mėnesi 
gydymo. Gelėte pirkti šešes bonkutes, arba šešius menesius gydymo už penkių*- ($5.00) 
dolerius. Imk Nuga-Tone per dvidešimt (20) dienu ir jeigu ne busi užganėdinta* p*- 
sekmiu. sugrąžink bonkute ir pdsus, o mes ūmai sugr^žisime jusu pinigus. Negalit! 
prapuldyti viena centą. Mes imame riziką.

—Lnboratory,

Gerbiamieji: Id*x1-.i 
Nuga-Tone.

PRISrUSK SAVA PASTELIAVIMO ANT TUO KUPONĄ.
L. 21— !0Jt< g Wat>ash avc., Chica^o, III.
čfoiSHs t..,. . .. ir meMziu prisiųsti mn............. .

"arias ir :>asar<

Catvi ir ir.izierii.
a

MttatsS.................... ’jr;*
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Vietinės Žinios
Prasidėjo aštri žiema.

- Jau kelinta diena Bosto
nas dreba nuo šalčio ir snie
go. Iki Nauju Metų žiemos 
Čia visai nebuvo, žmonės 
jaučiasi apsivvlę, nes 1 
si, kad šįmet žiemos jau ne- 
Ibus.

daktaras Isaac Klein iš 
Dorchesterio. Policija pri
pažįsta, kad kaltė buvo už
muštojo.

tikėjo- Batsiuvių unijos vienijasi.
Pereitą sąvaitę Lynne bu

vo kelių batsiuvių unijų at
stovui susirinkimas, kuria- 

žemės ant Reikalauja 20 metų kalėji- me tartasi apie susivieniji-

Fordas pienuoja dirbtuvę 
Bostone.

Tarp Henry Fordo ir Bos- j 
tono majoro Curley eina de

rybos dėl ploto l____ :_______ _
Sullivan Sęuare’o. Fordas' 

pienuoja statyti tenai už 
$1,500,000 dirbtuvę savo au
tomobilių sudėstymui, ir 
majoras labai norėtų tą plo- 
tą žemės parduoti, nes For
do dirbtuvė duotų 2,500 dar- į 

bininkų darbo ir atneštu!
• e « - - - - * j

T .. 'operacijų, butų baudžiamas!
1 eciaus n<?mažiau kaip 20 metų kalė-' 

jjimo. Dabar mažiausia baus- 
imė už tokias operacijas yra 
i5 metai kalėjimo.

joras išvažiavo į New Vor.;Moksl(> |)raUKijos mokvkla. I’rasi<i.ėti ,

Neuzmn*skit, kad Lietu- ? Union. trečia batsiuvių są-

Sulaužė biliardine lazdą ant Žinycioj yra duodamos junga. išleido Į savo narius 
Lovdorovičiaus galvos. ketuvių Kalbos ir rašybos įatsj§aukjma< patardama 
. ... pamokos. Seredos vakarais o-pr^i kad
Iš Mest Lynno mums pri-,pamokos būna dideliems, o nepainus klaidos 

siųsta žinia, kurioj sakoma,Ipėtnvčiomis—vaikams. Kas :ne^a(lariUb kIaid(*- 

kad tūlas Antanas Lovdoro-! nori išmokti taisyklingai 
vičius, gyvenąs po Nr. 31; lietuviškai rašyti, tegul nu- 
Morris, st.,. buvo anądien į eina nurodytais vakarais Į i 
sunkiai primuštas bolinėj j Lietuviu žinvčia ir prisira- 
ant River streeto, ir dabar <0. Mokvtojauja drg. J. Ne-ichafles Colberg, 
serga namie. Lietuvis polic- viackas? ...... ~
manas Dyčius, kuris tyri-* 

nėjo šitą atsitikimą, sužino-! 
jo, kad ant Lovdorovičiaus; 
galvos užpuolikas vieną bi-į 
Kardinę lazdą sulaužė, tai Į 

paskui da kitą lazdą paė
męs mušė. Lovdorovičiaus; - r--------- , --------------~,--------
galva likos taip suskaldyta J nias jvnrluais reikalais. To-i'aukė jo parvažiuojant.

gijos yra prisirašęs, teiksis Gaisras ant North Station. 
ateiti ne vėliau, kaip 8 vai. i . _ ,.

Komitetas. .,Ant .st?t.,?n0. Per’

mą. Kalbėjo delegatai iš 
Haverhillio ir kitų vietų.

mo už "nelegales 
operacijas".

Massachusetts valstijos '■adinamos Snoe Uor
(senatorius WiUiam J. Frau- (•»«JJ*“**'’* ,Vni!os va’ 
j eis pataria pakeisti Įstaty- 5ll ^ma^amįl‘
ima apie "nelegales operaci- ted : ^oe Ameu-
Įjas” to;,. ni>-oC_ica delegatams, kad šitom

miestui kas metai apie $10,-į 

000,000 algomis.
Fordas purtosi, kad majo
ras perbrangiai nori už tą 
žemę. Ji yra aptaksuota'*-* 

$490,000. ŠĮ utarninką ma- f

ką su Fordu pasikalbėti.

IĮHV UClVUaiVO ViA-ldVI I « •
mo taip, kad asmuo atras-lca delegatams, 

tas kaltu už darvma tokių I organizacijom susivienijus, 
■ --- .darbininkams butų aaug

. -- (naudos. Amalgameitai pa- 
s J siūlymą priėmė, bet sakė, 

kad jie perduosią ji savo or- 
■ ganizacijos suvažiavimui, 
kuris ant rytojaus turėjo

Steikas pasmaugė žmogų.

Valgydamas restorane 
ant Hoįvard st. vakarienę. 

, 48 metų 
amžiaus žmogus, užspringo 
,kietu steiku ir besikamuo
damas visas pajuodo. Pakol 
ji nuvežė Į Haymarketo li- 
’gonbuti. jis buvo jau nebe-

Mokslo Draugijos narių 
susirinkimas.

šios pėtnyčios vakarą Lie- gwas. jo kūnas buvo padė- 
; tuviu Žinyčioje bus Mokslo tas į lavonine ir duota žinia 
; Draugijos narių ^ susinnki-J j0 pačiai j Maldeną. kuri 

kad reikėjo aštuoniose vie-idel visi* kas Prie šitos drau''..........  .7“^'......

tose ją susiūti. """ . ..... ... ..

Atpigino gazą.
Bostono majoras Curley, 

paskelbė, kad nuo 1 vasario! 
Bostone bus nupigintas ga-i 

zas penkiais centais ant 
1.000 kubinių pėdų. Nupi-i 
gintoji kaina bus $1.20 už: 
1,000 kubinių pėdų gazo. Į

i
Nuteisė 9 kareivius, kurk 
išplėšė armijos sandėlius.
Pereitą sąvaitę federalio 

teismo teisėjas Morton nu- 
j teisė 9 kareivius, kurie da- 
i bodami buvusia armijos sto- 

Majoras sakosi «dęš sė ga-iv-vkI?- Camp Devens išplėšė 

du mėnesiu pakol 'ii sutiko !da™ (,a.V« LT-1"?'
nuleisti 5 centus. Kai karo sk,'.ls.1Pazln0 P.n.e .H3 teb Ir 
metu, tai ii kėlė kaina ant ‘e,sc-'as nuteisė kiekvieną 
gazo ant syk po 25 ežntusi™ meta??s «• 1 *enai kale- 
ant 1.0W pėdu, o kaip dabari-Jim.°- ils paaiškino.

- - - r- -r - kad po keturių menesių jie
1 bus paliuosuoti. Teisėjui, 

(matyt, labai suskaudėjo pa
či__ a. j u u triotiška širdi. kad karei-
South Bostone rado bombą. rfus reikėjo -0(]intj ka!sj;. 

Ant P gatvės So. Bostone! man. Skirdamas jiems baus
kite gaisras aną naktį. Pri- jmę. jis paaiškino: "Man la- 
buvę ugnagesiai su policija bai nesmagu, kad ant ma- 
rado degančiuose namuose,nęs išpuolė pareiga jus teis- 
padėtą bombą, kuri buvoti. Tečiaus aš esu tvirtai Įsi- 
taip nustatyta, kad paskir- tikinęs, kad ius busit pa- 
toj valandoj uždegtų namą, liuosuoti taip' greita, kaip 
Iš tos bombos ir kilo tasai-galima, o tai bus i keturis 
gaisras. Policija dabar tyri- mėnesius. Jus, jaunikaičiai, 
nėja, kas tą bombą padėjo, jokiu budu nesate piktada

riai. Aš esu labai geros nuo
monės apie jūsų būdą. Man 
rodos, kad jus esate gero 
budo vaikinai, tiktai sykį 

po pabaigtos naujos maudv- padarėte klaidą ’.
nes, kurios miestui lėšavo New lorke panašus pa- 
8215,000. Iki šiol So. Busto- t notas teisėjas davė 81.00 
ne buvo žinomos maudynės kareiviui, kuris buvo areš- 
tik prie L gatvės. Naujos tuotiis už pieno vogimą, 
maudvnės randasi i Dor- Bostono gi teisėjas, kad ir 
chestėrio pusę, apie mylią nuteisė vagišius, bet gailisi 
toliau nuo L gatvės. Į nau- ĄJ. kaip tikrų savo vaikų, 
jas maudynes tilps ant syk Lžtai jis baisiai Įtūžęs ir ke- 

pajteris tapo‘ išpiltas’smėliu, delius. kurie priiminėjo iš tų 
pravestas naujas cementi-; kareivių vogtus daiktus, 

nis kelias automobiliams, ir 
daug kitokių pagerinimų 
padaryta.

reikia nupiginti, tai 
centų nenori nuleisti.

Naujos maudynės 
So. Bostone.

So. Bostono pajūryje

Į

eitą nedėldieni užsidegė me
dinė platforma tarpe trau
kinių. Ugnis kilo, matomai, 
iš numesto degtuko arba ci- 
gareto. Liepsnos tuoj buvo 
užlietos ir nuostolių dau
giau nebusią, kaip §1(0.

i armijos sandėlius ir išpar-

miestui lėšavo

4.000 žmonių. Prie to visas tina aštriai nubausti tris žy-

Statys už $10,000.000 
teatrą.

Keith’o teatrų kompanija 
paskelbė, kad vietoj senojo 
Bostono Teatro ji staty-

Į^SES252SZS252->2S2SaS2S2S25ES2525fl

Lietuvis Optonetristas |
rokai ap nuriė. Tuo ristiku Gatvekariai susikūlė tunely. 

Ra- amv-' čampijonas f Pereitą nedėldienj tune- 
Alvarez. us pirmutinis lyje po Devonshire streetu

. — tu paguldė Stasiaką.; susikūlė du gatvekariai. Ke
ly iv rs >tasiakas antru at- turi žmonės buvo sužeisti, 
vėju j-agmuč vlvarezą jį pri- du gana sunkiai, 

trenkdamas, bet ir pats pa-l 
truko ii

?o nuvt
ši a m t

Opera Ho
•isis su <
Ivan Lino1
kas.

yra
Joe
i du nu

t

I

Karas sudaužė automobilių.
Ant Huron Avė.. Cam- 

bridge'uje, gatvekaris perei
tą nedėldieni sudaužė auto
mobilių. kuri operavo tūlas 
Anderson. Automobilius li
kos visiškai sudaužytas ir 
važiavusi juo mergina tapo 
sunkiai sužeista. Bet pats 
Andersonas buvo lengvai 
sužeistas.

šiaučių susivienijimo klau
simas eis referendumui.
Šiauriu amalgameitų uni

jos valdyba Lynne svarstė 
oereitą nedėldieni susivieni
jimo su Snoe Workers’ Pro- 
teetive Union klausimą ir 
nutarė pavesti šitą dalyką 
patiem^ nariams visuoti
nu balsavimu nuspręsti.

Asbesto darbininkai nutarė 
streikuot.

Asbesto darbininkai, ku
rie dirba prie statymo na
mų, nutarė apskelbti strei
ką. nes darbdaviai atsisakė 
uakelti jiems algą iki $9 Į 
dieną. Asbestininkai yra ge
rai organizuoti ir streiką 
turbut laimės, nes be jų ne
gali eiti statybos darbas.

r

žmonės buvo sužeisti.

s. bet ir pats pa-! 
r tuoj po ristynių ta-* 
eitas i ligonbutį.

bet verge Grand 20 lekcijų už $5.00, Utar- 
■use Joe Alvarez įlinkais ir Pėtnvčiomis va- 
.'ack Albright ir karais nuo 7:30 iki 9:30 pra- 
\v. Rusijos kazo- dedant Sausio 15 d., 1921 
su vokiečiu Vogei. The Union. 48 Boylston St.. 
------------- Boston. Tel. Beach 0123.

ANGLIŠKAI PRADĖTO 
JAMS.

pu

Išegzaminuojie akiji, prieinu 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir amblyopiškose (aklose) aky
se sugrąžinu šviesą tinkamu 
laiku.
J. L. PAŠAKARN1S O. U.
417 Bruaduay, So. Boston. Mass

TeL Beeeh CM1

DR. H. M. FRIEDMIN
SPECIALISTAS VBNEBItKŲ 

LIGŲ. 
VYRŲ MOTBRV. 
Taipgi kraujo ligą ir 

KeumatiaMO.
VeHedoa: Nuo • ryto Ud

• vakar*.
(M> WaSH1NGTON ST.

BOSTON. MASS.

♦
♦

!

SI SI RINKIMAS.
Liet. Labdarystės Drau- 

gijos >.įsirinkimas įvyks 14 
1 sausio. S-tą vai. vakare, 
Lietuviu Svetainėje, karn
as E ir Silver gtv., So Bos- 
on. Mass.

Malonėkite visi nariai at
eiti. nes šiame susirinkime 
bus svarstoma kaip geriau 
prisirengti prie fėrų.

EKSPERTAS LA1KRO 
OŽIŲ TAISYTOJAS.

Taisau visokius laikrodžius Sieni
nius ir Kišeninius prieinamiausiu 
kaina. Reikale kreipkitės šiuo adresų:

66 G ST.. So. BOSTON. MASS. 
CHAS VINGRA1TIS (25)

IŠSIRANDA V OJA RUIMAI.
4 ruimai su šiitu vandeniu ir šilu

ma; randa $5 savaitėj. Mažai šeimy
nai.

:M3 *>th St_ S>. Bostone

Beminkąs. I PARDAVIMAI
----------------- — •

Parsiduoda trįs lovos ir daining- 
stalas", viskas nauja. Kreipki-

225 I. ST.. SO. BOSTON, MAAS. 
Ant trečių lubų.

šokiai:
Nepamirškite! Lietuviu- r?*mio

. , - ta • • tęs:

ŠOKIAI!

Labdarystės Dr-ja rengia 
uiekvier.a su Datos vakarą 
okius: pradžia nuo 7:30 
akare. savoj salėj, kampas 

E ir Silver gtv., So. Bostone.
Merginoms Įžanga dykai: 

.•yranis 15c.
Visus kviečia atsilankyti 

T smagiai pasišokt.
Rengimo Komitetas.

TĖMYKIT! Bus triukš
minga.- susirinkamas sausio 
’4 d., nanedėly nuo 7:30 va
kare. Visi Liet. Labdarys* 
ės D-jos nariai būtinai ma- 

’onėkit dalyvauti.
Sekretorius.

•I
a

I
I
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I 
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DR. J. MARCUS
LIETUVMKAS GYDYTOJAS 

Specialistas sekretnų ir chro
niškų vyrų ir moterų ligų. 

18.1‘armenter St., Boston, Mase. 
(Prie Hanover St.)

TeL Richmond 668. (-)
Valandos nuo 9 ryto iki 8 »ak. 
Nedėldieniais iki 4 vai po piet.

Š i

PARSIDUODA DVIEJl ŠEIMYNŲ 
STUBA.

Kaina labai maža. Noriu greit par
duot. i - ’

1". MERGŲN1S
7 Good^in St.. Bridgcvater. Mass. j

BVRBERŠAFĖ
Pigiai (pusdykiai) pa i s įduoda bar- 

zdaskutykla, geroj vietoj, ant plačios 
gatves, apgyventa lietuvių, lenkų ir 
rusų: 3 krėslai, veidrodžiai :r vi«! ki
ti rakandai. Kaina tik $3iM).OO jral 
da ir piciau. Kreipkitės t>as: (1)

J. P. RAULĮ N A1T1S
26 'V. Br>ad«ay, So. Boston, Mass.

$ Dr. H. M. Landau $
į

į

St.. Boston, Mass.
Richniond 0380 
vyrų >r moterų 
chroniškų ligų

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
220 Hanovcr

Telefonas
Specialistas 

slaptų įr
Valandos: nuo 9 ryte iki 8 vak. A

Nedėldieniais iki 5 vakare. 'J 
Patarimai dykai. (—) K 

A

! * Tel. South Boston 3520 J 
', Residence Asputwall O87J *

S. M. Puišhitė-Shallna < 
'! LIETUVĖ MOTERIS 
; > advokatė ;
11 366 Broadvay, So. Boston, Mase. ' 
J * Room 2. <

Telefonas 5112*W.

Dr. A, Gorman-GiMiskas
LIETUVIS DENTISTAS

Valandos: nuo 10—12 dieną; 
nuo 2—5 po‘ pietų; 
nuo 6—8 vakar*;

Nedėliomis nuo 10—12 dieną.
705 N. Main st. kamp.‘ Broad st. 

MONTELLO. MASS.

Tel.: Richmond 1410

Dr. David W. Rosen
Kalba Lietuviškai, Lenkiškai ir 

Rusiškai.
GYDO CHRONIŠKAS IK 

SLAPIAS
VALANDOS:

Nuo
Nuo
Nuo
121

LIGAS.

8 iki
2 iki
7 iki
HANOVER ST. 

BOSTON. MASS.

10 ryto.
3 dieną.
8 vakar*.

■

leL So. Boston x)*-H
daktaras

A. L. KAPOČIUS
PARSIDUODA GROSERNĖ

Biznis eina gerai, apgyventa vieta 
lietuviais; priežastis pardavimo— 
savininkas serga. Klauskit (1)
S. R. 255 Bnadivay. S. Boston. Mass.

‘ DĖL GREITO PARDAVIMO.
DORCHESTER

■S šeimynų namas, 15 kambarių, turi 
visus įtaisymus, elektros šviesa, fur- 
naee šiluma. Rcndų atneša ?116A»0 
j mėnesi. Kaina S11.S(X). Įnešt Sl-ttOO.

* SOUTH BOSTONE
Prie Thomas Park, geras 3 šeimynų 
-namas. II kambarių, turi (taisymų, 
lendu atneša $97.00 į mėnesį. Kaina 
87,200. Jnešt apie S2M00.

City Point. 3 šeimynų, 11 kambarių 
namas. Rendu atneša $85.00 į mėne
sį. Kaina S8.4OO. Lenjjvos išlygos.

Netoli Broadnay. parankioj vietoj 
dėl biznio, du namai ir du storai, bu- 
čemė ir grosernė, galima pirkti su 
aiba be stako. Namai po 11 kamba
rių su įrašymais. Kaina 815,500. 
įnešti 85.000.

City- Point. i šeimynų 
atneša ?75.0‘) į mėnesį, 
įnešti S 1,500. lengvos 
platesnių

<_
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LIETUVIŲ 
ATYDAI!

GELEŽINIAI 
DAIKTAI

MALIAVOS
LANGTIESĖS 

SPORTO
‘ REIKMENYS 

Gera rūšis, žemos 
kainos

THE HOYT CO. 
443 Broad way,

South Boston, Mass. 
(12)

LIETUVYS DENTISTA8.
VALANDOS Noo t ild 12 ii«B«

Nuo 2 iki * vak
NEDĖLIOJUS: 
iki 1 v. po pietą

Seredomis iki 12 dieną. 
Ofisas "Keleivio” name

251 Broadvav. tarpe C ir D st
SO. BOSTON. MASS.PUSMETINĖ KONVENCIJA 

IR BAI.IVS LA TOI R.UNE 
KAVOS IR ARBATOS

ŽMONIŲ
W. S. Quinby Company, im- 

Dortuoto.iai ir džovintojai La 
Touraine Kavos ir La Tourain** 
Arbatos turėjo savo pusmetinę 
konvenciją kompanijos name 
La Touraine Building. ant At- 
'antic avė. ir India St., Bostone. 
Sruodži ’ 28 ir 29 dienomis.

Su pabaiga 1923 metų pasiro- 
iė. jogei kompaniją turėjo pa- 
sekmingiausius metus savo biz
nio istorijoj. Išpardavimas I-a 
Touraine kavos ir arbatos buvo 
iaug didesnis, negu bite kuriais 
metais tos kompanijos biznio is
torijoj.

Kor.venci: pirmininkavo gc-
neralis pardavimo manadžeris 
I. A. Taylor. Apart paties pir
mininko gražias kalbas pasakė 
r:. W. S. Qi;inby, kompanijos 
prezidentas. A. G. Bourne, iž
dininkas. E. .J. Butler, pirkėjas. 
V.’. .J. Trefrey, pardavimo ma- 
nadžeris krautuvninkams, W. 
E. Brown. pardavimo manadže- 
ris hotdiams ir restoranams. 
H. L. \Vebber, R. S. Smith ir 
\Vayne M. llngdon. lauko ma- 
nadžeriai: taipgi A. E. Green- 
leaf. prezidentas Greenleaf Kom
panijos. a;---.-]i>iįnų agentai ir 
Thomas Dreier, redaktorius 
kompan < -gano 'The Bean”.

šioj kompanijoj buvo paskelb
ti ir apd-oanoti laimėtojai ba- 
seball k'-ntesto, kuri kompani
ja surengė u-pe dviejų atskirų 
'zrupin. v’ t. as tymas buvo 

'i ankec" . kuriu kapitonu bu
vo komprj-;- )g atstovas H- 1- 
Kall i- I’^mdand, o kitas tymas 
buvo '•Goki Diggers”, kuriuos 
vadovav' panijos atstotas 

7 iš Providence.

NAUJU PLUNKSNŲ LOVOS
Gauk Didelę Bareer.ų Kny- 
ga Dykai apie naujas, sa
nitares plunksnų lovas, 
rauuškas ir patalus. Mu
sų išdirbystės kainos nu
žemintos. Mes duosime 
jums musų plunksnas 
ant 10 dienų išbandymui 
ir apmokėsime persiurtai- 
mo lėšas. Musų kostume-

riai užganėdinti visur. Rašyk šiandien 
reikalaudamas P.argcnų Knygvs ir 
plunksnų sampalų. < —)

American Fcather & I’illow Co. 
Dept. C., Nashville. Tenn.

v'

Tel. South

namas, rvndų 
Kaina $6,809. 
išlygos. llelS 1,500.

žinių kreipkitės: 
GREBLIAI SKaS, 
VV. RROADVVAY. 

SOUTH BOSTON.
Biston 2027.

PROGA PIRKTI
GARADŽIŲ.
100 automobilių, krau-Dėl

tųvė ir 3 šeimynų namą, tar
pe dviejų didelių kelių ir ge.- 
roj biznio vietoj Bostone. 
"Cash biznis”. Savininkai 
turi išsidalinti turtą kuo- 
greičiausiai, todėl parduos 
pigiai ir prisiims apie $7,500 
cash Įnešti.

ANTHONY IVAS
110 Tremont St., 

Boston. Mass.
Tel. Main 6467 arba 

LITHUANIAN AGENCY
361 W. Broadvvay,

So. Boston, Mass. 
Tel. So. Boston 605 ir 1337

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

EUROPEAN FEATHER 
IMPORTING HOUSE 

25 Loveli Street, ■______Boston, Mass.

f nn v nzx< rxn*T i

I$
> LIETUVIŲ KALBOMIS.

DR. L. GOLDEN:
Bostone: 99 Green Street ' 

Valandos: 3 iki 1 ir 7 iki 8 P. M. S 
Telefonas Haymarket 2288. v
Rovbury: 16 Crawford St.

Netoli Warren Street 
Valandos: nuo 8 iki 9 ryte, 
iki 2 ir 9 iki 10 vai. vakare

Telefonas Roxbury 0131. 
KALBU RUSU. 1

r
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... r1 į
LENKŲ IK X X

MEDICINOS DAKTARAS

Dr. LEO J. PODDER iš Petrogrado
PROFESORIUS GYDYTOJU IR CHIRURGŲ KOLEGIJOS 

Specialistas Slaptų ligų moterų irvyrų, kraujo ir skuros. Kalba len
kiškai ir rusiškai.

Telefonas llaymarket 3390
69 CHAMBE11S S I R E ET. BOSTON. MASS.
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SPORTAS.
Mirė garsus lietuvis kumšti

ninkas Billy Miške.
Pereitoj savaitėj St. Paul

Minn. mirė nuo inkstų ligos 
garsus lietuvis kumštinin
kas Billy Miške (Mickevi- ('. L. M. j.an . _ 
ėius). Jis buvo vienas iš gar- I’raizas . pjo dorelių auksu 
šiaušių sunkiosios vogos pa-; kiekviena ' 
šaulio kumštininkų. Jis lai- nariui. L;,

Į ir šioj’ konv 
žymiausius dovanoti p> 

_________ __________ ,. • ■ - r? 
tiktai Jack Dempsey, pašau- ta.”.
ilio čampijonas. Miške buvo Pirm; . tai .vra 28 Gruo
dai’ jaunas vyras, nes turė-ldžio tęsėsi k -vencija ir parda- 
Įjo vos 29 metus. ! včju pa :., . kurios buvo atva-

------------------ ! žiavusios kartu savo vyrais iš
Lenkų "levas" Stasiak guli kitų mi- •; turėjo progos at- 

ligonbuty. i lankyti < ati .. Sukatoj gi La
Lenkų "levas" Stanley 14 ourair? i>,, , .inge buvo puikus 

Stasiak, kuris trynė kaulus į balius su j muzikaliu Jpro- 
visiems ristikams, pagalios Igramu. \ jyviai buvo šituo 
atatiko toki, kuris ir ji ge- parengimu ,ai užganėdinti.

Patarimų ir Pagalbos 
Biuras Ateiviams.

Mus prašo pranešti, kad ?Į?nt> ^trą, kuris
Massachusetts valstijos vai- ksuos - lO.OOi ,000. Į.tą ieat- -į ■ ■ i. .

•• Biurą. r? tl*Ps žmonių. Betoimejo 114 kumštynių, par-i
teikiami už ^ita kompanija nupirko blokšdamas -

Siegelio Buildingą ir ji taip kumštininkus. Ji parbloškė (metą ii 
pat perdirbs Į teatrą.

džia yra atidarius 
kur ateiviams L_ 

dyką visokie patarimai ir 
pagalba, būtent, kaip parsi
traukti Amerikon savo gi
mines, kaip išsiimti pilietiš
kas popieras, ir t.t. Tas biu-

laimėjusio tymo 
. ’*Gold Diggers” 

i'ijoi jie buvo ap- 
P>0 doleri*#- Kitą 

panašus kontes-

Automobilius užmušė 
žmogų.

ras teikia netik patarimų,' Ant Washington streeto 
bet ir dokumentus išpildo, pereitą seredą automibilius 
Taigi kam reikia šitokios užmušė seną žmogų, kuris 
pagalbos, gali tenai kreip- netikėtai išlindo iš už stovė- 
.L. Biuro adresas toks: jusio vežimo ir palindo tie- 

213, siog po antomobilium. Auto- 
mobilium važiavo žydas

tis. Biuro adresas 
Statė House. Room 
Bęston, Mass.

VIENATINĖ LIETUVIŠKA

APTIEK A
VIENATINĖ LIETUVIŠKA

APTIEK A
"BOSTONE

i

i

"BOSTONE
RECEPTUS SUTAISOM EUROPOS ir 

AMERIKOS DAKTARŲ.
Užlaikom visokius vaistus, nuo įvairių ligų. 

Taipgi visokias, šaknis, žoles ir žiedus.
Tikra Lietuviška TREJANKA..........................50c.

Prisiunčiame Vaistus ir per paštą.

Oficialiai įgaliotiniai Lietuvos "VAISTUOS”.

Jeigu kokių nors vaistų negautumėt kitur, ra
šykit pas mus, mes turime. Atsakymui prisiųskit 
pašto ženklelį.

K. ŠIDLAUSKAS
Provizorius

373 WEST BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

RECEPTUS SUTA1SOM EUROPOS ir
AMERIKOS DAKTARŲ.

Užlaikom visokius vaistus, nuo įvairių ligų.
Taipgi visokias, šaknis, žoles ir žiedus.

Tikra Lietuviška TREJANKA ,.. .. 50c.
X

Prisiunčiame Vaistus ir per paštą.

Oficialiai įgaliotiniai Lietuvos "VAISTUOS”.

Jeigu kokių nors vaistų negautumėt kitur, ra
šykit pas mus, mes turime. Atsakymui prisiųskit
pašto ženklelį.

VK. SIDLAUSKAS
Provizorius

373 WEST BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.
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