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BURDING1ERIUS „UŽ
BŪRĖ” SAVO GASPA- 

DINĘ.
Iš Clevelando laikraščio 

prisiųsta iškarpa,

DARBININKAI UŽIMA 
JOS VIETĄ.

Karalius jau pakvietė Dar
bo Partijos vadą, kad suda

rytų kabinetą.
šį panedėli Anglijoj įvyko 

didelis istorinis ]>erversmas. 
Susirinkęs naujas parlamen
tas pareiškė buržuazinei 
valdžiai nepasitikėjimą, 
duodamas progos darbinin
kams paimti valstybės vai
rą į savo rankas.

Gavęs parlamento nepa
sitikėjimą, ministerių kabi
netas su Baldwinu priešaky
je šį utarninką įteikė kara
liui savo rezignaciją, ir ka
ralius tuojaus pakvietė Dar
bo Partijos vadą, socialistą 
McDonaldą, kad tas sudary
tų naują ministerių kabine
tą. Darbininkų vadas pa
kvietimą priėmė.

Dabar netik Anglija, bet 
ir visas pasaulis susidomė
jęs laukia pasirodant pir
mos darbininkų valdžios 
Anglijos istorijoj. Juo la
biau šituo įvykiu visi domė- 
jasi, kad Anglijis darbinin
kams tenka imti valdžią į 
savo rankas kaip tik tuo lai
ku, kuomet visoj šalyje pra
monė pairus, tūkstančiai 
žmonių vaikščioja be darbe, 
pinigų kursas kas dieną 
smunka vis žemyn, ir prie 
to visa da prisidėjo genera- 
lis geležinkelių streikas. Ši
tokiose apystovose darbi
ninkų valdžiai bus sunku 
valstybę tvarkyti, o juo la
biau, kad stambusis kapita
las visuomet trukdys jos 
darbą. Dėlto ir žiuri visas 
pasaulis i Anglijos darbi
ninkus. kokių jie imsis žin
gsniu, kad nesuklupus.

i
mums r___ .
kur aprašomas šitoks atsi- 

~Įtikimas. Pas vieną vengrę . 

PAUKŠTIENOS TRUSTĄ našlę tenai buvo burdingie- 
IMANAGAN. Irius. Jis įsimylėjo į ją ir

Justicijos departamentas kalbino ją

užvedė bylą Nevv YorkeiatlP€te’-1 J-ną nirš- 
prieš paukštienos trustą, ku-’le "
l is kontroliuodavo paukščių to J>1Į3nuįm\ V I i>- ta 
rinka ir nustatvdavo kai- pakalė is jo ų 
nas. Vienam tik New Yorke Pas^ul p-^letaPr a
kas metai parduodama už>ntos su 12 vm,m’ *ardd‘

850,000,000 paukštienos, ir 
tuos pinigus žmonės turi 
sumokėti sulyg trusto nu
statytų kainų. Oficialiai 
paukštienos trustas vadina

si „Live Poultry Dealers 
Protective Association”.

IŠPLĖŠĖ Iš BANKO 
$26350.

St. Louise pereitą sąvaitę i 

buvo nepaprastai drąsus už
puolimas. Anksti rytą šeši 
ginkluoti plėšikai užpuolė 
West Trust & Savings Ban
ką ir, tarnautojų pagązdini- 
mui kelis kartus iššovė, — 
grobė $26,850 ir 1

mas prakeikimo žodį su 
kiekvienu plaktuko sudavi- 
mu. šitoks burtas pas veng
rus esąs labai baisus, todėl 
šita moteris atėjo nusigan
dus’ į policijos nuovadą ir 
verkdama pradėjo prašyti, 

■kad policija tą jos burdin- 
[gierių pašauktų ir lieptų 
jam savo prakeikimą atšau
ti, nes kitaip ji bijosi, kad 

i jai neatsitiktų kas blogo. 
Policija išleido varantą tam 
vyrui areštuoti, tik ne dėl 

tų „burtų”, o dėl pagadini- 
mo moteriškės žiedo.

prancūzai apskelbė 
giobe $26,8o0 n* pabėgo. Už-, ANGLAMS BLOKADA 
puolimas tvėrė, išviso tiktai į bumivvi'ą.
minuta Taiko ir įvykb prfieš 
pat atvažiavimą šarvuoto 
ąųtomobiliaus, kuris turėjo 
nuvežti tuos pinigus Į Fede- 
ral Reserve Banką.
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GIRTAS KRUŠAS SU
SKALDĖ PAČM1 GALVA- 

1 ------ i—„
Kruvina tragedija sujudino 

visą Serą n tono apielinkę.

Londono žiniomis, francu- 

zaį paskelbė anglų okupuo
tos srities blokadą Vokieti
joj. Ką tas reiškia, da neži
nia. Londono ”Times” reiš
kia didelio 
kad prieš 
franeuzai 

; žingsnių.

reiš-
nusistebėjimo, 

savo aliantus 
daro šitokių

gus ant antrų lubų, kur ran
dasi juodviejų miegamas 
kambarys. Iš netyčių pasiu
tusio vyro užklupta ir skau
džiai mušama, ji šoko iš lo
vos nusigandusi ir šaukda
ma pagalbos nubėgo žemyn. 
Ji puolėsi prie durų, bet los 
buvo užrakintos ir raktas 
pas vyrą kišeniųje. Ji puolė 
kiton namo pusėn, bet pas
kui ją visur vijosi vyras ir 
vis mušė. Ant galo jis su
griebė badvklio (pikio) ko
tą ir rėžė jai per galvą, per- 
skeldamas kaulą. Moteris 
tuomet krito be žado.

Kada pribuvo policija, 
moteris buvo jau nebegyva. 
Tos galva buvo plačiai per
skelta, kūnas visas sudau
žytas ir sudraskytas, vienas 
šonas ir ranka sudeginta, 
nes moteris matomai buvo 
narversta ant karšto pe
čiaus. Kraujais buvo aptaš
kyti visi laiptai, grindis, 
sienos ir net katinas buvo 
kruvinas. Pats Krušas buvo 
namie ir išrodė labai nera
mus. Iš pradžios jis pasisa- 

jke policijai esąs nekaltas, 
bet suimtas vėliaus prisipa
žino, kad jis savo žmoną už
mušė. Jis dabar teisinasi, 
kad buvęs girtas ir nežino
jęs ką darąs. ,

Valdžia laiko ji be kauci
jos kaipo pirmo laipsnio 
žmogžudį. Palikę be moti
nos penki vaikučiai buvo pa
imti i beturčių prieglaudą.

Ant šito ^Keleivio” pusla-

Petras Krušas.
šalia Scrantono, Olyphan- 

to miestelyje, atsitiko baisi 
šeimynos tragedija. Petras 
Krušas, kuris per dvi savai
tes be paliovos gėrė munšai
ną, per rusų Kalėdas 7 sau
sio išėjo iš proto ir pradėjo 
mušti savo žmoną.' Kad mo
teris nepabėgtų, jis pirma 
užsirakino duris, paskui pa-į 
ėmė guminę paipą ir prade-• pio yra Įdėti Petro Krušo 
jo mušti. Moteris buvo jau I ir jo vaikučių paveikslai, 
atsigulus ir matomai užmi-lTai yra munšaino aukos.

i
t Rusijos premjeras 

tire.Leninas : II

RADO PRAPUOLUSIOS 
MOTERIŠKĖS KAULUS.

Bangor. Me. — Apie 10 
metų atgal iš Steuben kai
melio prapuolė moteris var
du Gleason Pinkliam. Kai
mynai negalėjo suprasti, 
kur ji butų galėjus dingti. 
Ir tik šiomis dienomis mis
terija išsiaiškino. Apie 150 
jardų nuo kaimelio mokyk
los buvo atrasti pabalę žmo
gaus kaulai tarpe krūmų. 
Spėjama, kad tai bus grob
ias tos pačios moteriškės.

MOKYTOJAS AREŠTUO
TAS. KAD NUPLAKĖ 

PAČIĄ.
Kentucky valstijoj, netoli!

Stanfordo. tapo areštuotas; 
prof Melvin AVright, jaunas; 
mokytojas, kuris nuplakei 

mokykloj savo pačią. Jaunai 
jo pati nenorėjo viena būti ■ 
namie, kuomet jis mokina 
vaikus, todėl ir ji pradėjo 
lankyti mokyklą. Tečiaus 
būdama mokytojo žmona, ji 
nenorėjo jo klausyti, ir jis 
ją užtai apkūlė, taip kaip ir 
kitus mokinius jis apkulda
vo už nepildymą mokyklos 
disciplinos. Gavus mokyk- Į 
loj nuo vyro lupti, ji tuo-! 
• * 1 - ’’ • X • • - * 1

I
iaus nubėgo Į teismą ir išsi 
ėmus varantą areštavo jį.

ZAGORSKIU VAIKAS 
PRIGĖRĖ.

KUNIGAS ATMETA 10 , 
DIEVO PRISAKYMU-
Teologijos daktaras Har- 

ris E. Kirk iš Baltimorės 
savo paskaitoj jaunųjų mo
terų suvažiavime North- 
fielde, netoli Bostono, pa- 
re’škė, kad 10 Dievo prisa
kymų yra žydu pranašo 
Maižiaus parašyti, su krikš
čionybe nieko iiendra netu

ri, todėl krikščionių bažny
čiose jie neprivalo būt ir 
mokinami. *

LONTHJNE IŠDEGĖ 
DOKAI.

Londone išdegė apie ket- 
virtdalis mylios prieplau
kos. Nuostoliai siekia $L- 

000,000.

PRIGĖRĖ.
Lavvrence, Mass. — Ža

go rskių šeimyną čia ištiko 
didelė nelaimė. Keli mėne
siai atgal Zagorskiai paė
mė „divorsą” per teismą. 
Teisėjas nusprendė, kad Za- 
gorskis mokėtų I---------- 1—
savo žmonai po 85 kas są- 
vaitė vaiko užlaikymui. Za- 

’ gorskis mielai sutiko duoti 
savo vaikui užlaikymą; bet 
štai pareidamas iš mokyk
los 17 sausio vaikas ėmė ir 

prigėrė. Jis buvo 8 metų 
amžiaus ir grižo iš mokyk
los kartu su Mizarų vaiku, 
abudu varydami po lanką. 
Zagorskiuko lankas nusiri
to pakalnėn ir Įpuolė upėn 

. ties Lenku Sale. Vaikas tu
rėdamas aukštus guminius 
batus, Įbrido vandenin, no
rėdamas savo lanką pasiek- 

’ ti. bet staiga pavirto ant šo
no ir vanduo jį nunešė. Mi- 

zarūkas rėkdamas parbėgo 
namo ir papasakojo, kas at-

Penki nelaimingi Krušų vaikai, kurių motiną užmušė girtas tėvas. Skaitant 
iš kairės į dešinę, vaikų vardai seka: adukas, 2 metų amžiaus: Irena, šešių metų: 
Katriukė (kėdėj) 1 metų; Olga, 8 metų; Onutė 4 metų amžiaus.
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i
y> iš .. f LL

i'

buvusiai NORI ATSISKIRTI NUO 
MIRUSIO VYRO.

Tūla Jessie Helen North- 
reop Įnešė Hartfordo teis
man bylą, reikalaudama at
siskyrimo nuo savo vyro, 
kuris apleidęs ją keli metai 
atgal ir ji neturinti apie jį 
jokių žinių. Tyrinėjimas pa
rodė. kad keturi metai at
gal jos vyras mirė Water- 
buryje nuo influenzos.

MEKSIKOS SUKILĖLIAI 
APSKELBĖ BLOKADA
Pereitą sąvaitę Meksikos 

sukilėliai apskelbė Tampi- 
cos uosto blokadą ir pasakė, 
kad jie nieko tenai neįleisiu 
ir nieko neišleisią. šito aky- 
yaizdoje Suvienytų Valsti
jų prezidentas Coolidge 
tuojaus sušaukė savo kabi
neto posėdį ir svarstė, kaip 
į tokią blokadą reaguoti. 
Amerika veda su Meksikos 
uostais plačią prekybą, to
dėl tokia blokada jai yra 
kenksminga. Ką preziden
tas su savo ministeriais nu
tarė, kol kas nežinoma, gana 
tik to, kad po tos konferen
cijos tuo iaus į Tampico 
uostą išplaukė Amerikos 
skraiduolis (greitasis karo 
laivas) „Richmond”. o kiti 
karo laivai skubinasi tenai 
nuo Panamos Kanalo. Suki
lėlių vadui de la Huertai bu
vę pranešta, kad Amerika 
jo blokados nepaisys ir įspė- 
ia jį, kad jis nedrįstų dary
ti Amerikos prekybai jokių 
trukdymų.

<

TROCKIS PASITRAUKIA 
Iš TARNYBOS.

Komunistų partijos narių 
skaičius eina mažyn.

šį panedėlį Maskvoje mi
rė Mikalojus Leninas, sovie
tų Rusijos galva. Jisai per
siskyrė su šiuo pasauliu 21 
sausio, 5:50 valandą po pie
tų, bet šita žinia laikyta per 
kelias valandas slaptybėj, 
nes bijotasi, kad ji gali per
daug nugązdinti Rusiją.

Apie tai praneša iš Mask
vos Associated Press, žino
ma kaipo ištikimiausia ži
nių agentūra visam pasau
lyje.

Taigi sovietų Rusija nete
ko stipriausio žmogaus ir 
vado. Sakoma, kad Rusijos 
liaudis buvo Įsitikinus Į jį 
kaip Į šventą ir nepavaduo- 
tiną žmogų. Kas dabar už
ims jo vietą, sunku pasaky
ti. Kada Leninas andai bu
vo sunkiai susirgęs ir pasi
traukęs iš valdžios, tai jo 
vieton buvo pastatyti tris 
žmonės. Taigi galimas daik
tas, kad jo vietą ir dabar

ALASKOJ- ŽEMĖ DREBA, užims koks' nors triumvira- 
Iš Alaskos atėjo žinių, kad tas. Bet kaip tas atsilieps
Belkovskio vulkano apielin- 
kėj tenai drebėjo žemė, o 
ant Pavlovo vulkano Įvyko 
didelis sprogimas ir nuplėšė 
visą pietinę kalno dalį. Po 
tam iš to vulkano pradėjo 
rūkti tiršti durnai. Bijoda
miesi nelaimės, žmonės pa
lieka savo namus ir bėga to- 
liaus nuo ugnakalnio.

ant Rusijos liaudies, kuri 
žydų komisarams neturi pa
sitikėjimo, tai teks dar pa
matyti.

RUSIJOJ PASIRODĖ 
MARAS.

Maskvos žiniomis, Astra
chanės gubernijoj pasirodė 
maras, žmonių vadinamas 
"juodąją plėga”, nuo kurios 
netik žmonės miršta, bet ir 
"miškai džiūsta”, šita pa
vietrė paprastai siaučia 
Azijoj, kur tamsus žmonės 
labai nešvariai gyvena.

I

TROCKIS ATSISAKĘS 
NUO VISU TARNYBŲ.
Iš Berlino pranešama, 

kad socialistų rateliuose te
nai gauta žinių, buk Troc
kis atsisakęs nuo visų savo 
tarnybų sovietų Rusijoj. 
Laikinai jo vietą karo ko
misariate užėmęs Leo Ka- 
menevas, bet vėliaus raudo
nosios armijos vadu esąs 
numatomas gen. Budennyi. 
Šita žinia tečiaus nėra pa
tvirtinta.

KOMUNISTU PARTIJA 
RUSIJOJ EINA MAŽYN.

Šiomis dienomis Maskvo
je yra Rusijos komunistų 
partijos suvažiavimas. Iš ra
portų paaiškėjo, kad 1 lap
kričio 1923 metų partijos 
skaičius, paėmus kartu vi
sus narius ir kandidatus, 
siekė 4:34,409. Tai reiškia, 
kad Į metus laiko komunis
tų partija sumažėjo nariais 
nt 4 nuošimčių.

NORVEGIJA ŽADA AT
ŠAUKTI BLAIVYBĘ

Londone gauta žinių, kad 
Norvegijos valdžia pataria 
parlamentui atšaukti blai
vybės Įstatymą, nes valsty
bei reikia pinigu, o mokes
čiai ant svaiginamu • gėri
mų jai gali duoti 36,000,000 
kronerių. 1924-1925 metų 
biudžetas numato 601,381,- 
000 kronerių valdžios išlai
dų.

ŠERIFAS SI ŠAUDĖ SAVO NAUJOJ ŠKOTIJOJ UŽSI
DARĖ ANGLIŲ 

KASYKLOS.
Naujoj Škoti joj ir ant Ca- 

P« Bretono (Kanadoj) užsi
darė visos anglių kasyklos, 
neš sena darbininkų sutar
tis su kompanijomis pasi
baigė ir dabar eina derybos

PAČIĄ.

VVallingford, Vt. — Vie- , 
tos šerifas Leonard buvo at-* 
rastas čia anądien peršau- 1 

tas savo namuose, t ______
jo gule.;o .i" pati, taip pat 
peršauta; ant grindų gulėjo 
šerifo revolveris. Tarp šeri
fo ir jo pačios senai buvo ne
sutikimu. i^del manoma, 
kad pirma moteris šovė vy- ■ 
rą. o paskui jis atėmęs iš 
jos revoker šovė į ją.

1 SUDEGĖ 3 VAIKAI. j , 
i Netoli Charlestono, West įt.r . _ _i,,

Ar Graikija turi tapti Virginijoj, pereitą nedėldie- ukXuVjU J®,

respublika, ar pasilikti mo- nį sudegė mis Stonų vaikai, 
narchija, tai bus nuspręsta vienas dvieii), antras ketu-

______ „ _______ ____________ plebiscito keliu, tai yra. pa- rių, trečias sesių metų am- 
sitiko. Buvo duota žinia ;x>- tis žmonės turės šitą klausi- žiaus. Tėvai abudu buvo iš- 
licijai, kuri visą vakarą jieš- mą nubalsuoti. Toki pareis- važiavę, ir vakare au
kojo skenduolio, bet nesura- kimą padarė premjeras Ve- grižo, naira' buvo_ jau sudė
jo.________________________________nizelos. ' ^gę kartu ?u nikais.

PLEBISCITAS NUSTA
TYS GRAIKIJOS 

VALDŽIĄ.

mzeios.

i

DATO UŽMUŠĖJAI PA
LEISTI Iš KALĖJIMO.
Madrido žiu imis, tenai 

tapo paleisti iš kalėjimo
dėl naujo kontrakto. Angli-|Luis Nicolau ir Fedro Ma

jos Plieno Korporacija, ku- teo, kuriedu 1921 metų pa
nai tos kasyklos priklauso, Į vasarį užmušė Ispanijos 

nori numušti maineriams1 ministerių pirmininką Dato. 
20 nuošimčiu algos, bet dar- Jis buvo nušautas grįžtant 

| bininkai ant to nesutinka, iš parlamento namo.
darbo pertrauka virs ----------------------

iš parlamento namo.

nežinia. Tuo tarpu 12,000 
angliakasių nedirba. Jie yra 

[organizuoti ir priklauso 

:prie United Mine Workers 
of Air.erica, po kurios vėlia

va yra susispietę ir Suvie- 
i nytų Valsti iu angliakasiai.

SUKILĖLIU VADAI PA
PUOLĖ Už GROTU- 

San Antonio mieste. Mek
siku pasienyje. Suvienytų 
Valstijų valdžios agentai 
suėmė-du Meksikos sukilė
lių vadu, Vizcarrą ir Villa- 

senorą.

LENKIJA LEIDŽIA NAU
JUS PINIGUS.

Lenkija seka Lietuvos pa
vyzdžiu: Įveda naujus pi
nigus, kurie bus paremti 
■>uksu ir svetima valiuta, 
■udėta emisijos bankai), ly
giai taip, kaip Lietuvoj. 
\’auji Lenkijos pinigai va- 
linsis "zlotais” (auksinais), 
kurių vertė bus, rodos, lygi 
Francijos frankams. Minis- 
eriu kabinetas šitą suma

nymą jau užgyrė, ir kaip tik 
irezidentas jį patvirtins, 
uoj bus steigiamas emisi
jos bankas pinigams leisti. 
Pamatinis banko kapitalas 
■>us 100.000.000 auksinų, tai 
vra. tiek vertės i tą banką 
bus sudėta aukso ir kitų 
valstybių pinigų.



APŽVALGA n
LIETUVOJ STINGA AN- 

TIKLER1K ALINĖS 
LITERATŪROS.

Augam Lietuvoje kleri
kalizmo šmėklai, auga ir 
kova su ja. "Socialdemokra
te” jau skaitome sumany
mą steigti laisvamanių są
jungą. "žiežirboj” gi jauni
mas raginamas platinti 
laisvamaniško turinio lite

ratūrą, nes —
“Kol nepergaksim klerika

lizmą. kurs taip giliai pas mus 
įleido šaknis, tol negalėsim 
tinkamai išvystyti kovos ir 
dėl ekonominiu siekimu. Todėl 
negali išeiti nei vienas "žiežir- 
los” numeris. Kuris nepalies
tų tikybinių klausimų'.
Tūli mano, kad kovą su 

klerikalizmu galima palikti 
liberalams. Bet socialdemo
kratinio jaunimo organas 
"žiežirba” yra kitokios 
nuomonės. Ji sako:

"Niekam nepaslaptis. kad 
klerikaliniai prietarai daugiau
sia temdina sąmonę. Tuo la
biau Lietuvoje, kur kunigai 
yra pagriebę savo tinklan di
delę dalį tamsios visuomenės. 
Tam tikslui pristeigė Įvairių 
'šventųjų* organizacijų. Jų 
tarpe ir jaunimo sąjungą ‘Pa
vasaris’. Tai jų Įrankis išnau
doti tamsią minią. Mes. social
demokratinis jaunimas, priva
lom darvti viską ką tik gali
ma. ^ad kuodaugiausiai dar
bininkų paliuosavus iš juodo
jo klerikalizmo nagų".
Tam tikslui labai reika

linga antiklerikalinė litera
tūra, o Lietuvoje tokios li
teratūros jie neturi. Taigi 
čia Lietuvos draugams ga
lėtų patarnauti amerikie
čiai. Kas turi gerų laisva
maniškų knygų, tegul ne
laiko jų po lova ir ant len
tynos, bet tegul siunčia Lie

tuvon savo pažįstamiems ir 
giminėms.

Gerų antiklerikalioių 
knygelių galima gauti ir 
"Keleivio" knygyne. Paim
kime tokius leidinius, kaip 
"Apie Dievą, Velnią, Dan
gų ir Pragarą,” arba ”Ar 
Buvo Visuotinas Tvanas”, 
tai geriausis antidotas 
prieš klerikalizmo nuodus.

Arba paimkite "Keleivio” 
Kalendorių 1924 metams, 
kuris jau baigiamas spaus
dintu Tenai telpa talentin
ga plunksna parašytas vei
kalas: ”Ar yra tikras Die
vas?”. Kas perskaitys tą 
veikalą, tas jau kunigų mo
liams nebetikės.

Šitokių raštų 
čiai turėtų siųsti 
kuodaugiausia. 
amunicijos kovai
kaliniais prietarais negali 
būti.

amerikie- 
Lietuvon 
Geresnės 
su klėri-

"SOCIALDEMOKRATAS” 
IR "ŽIEŽIRBA” 

PADIDINTI.
Pereitą sąvaitę atėjo iš 

Lietuvos "Socialdemokra- 
tas” ir socialdemokratinio 
jaunimo organas "žiežir
ba”. Abudu daro malonų 
įspūdį, nes abudu gerokai 
padidinti ir gero turinio, 
tik keliatas straipsnių yra 
krikščioniškos .cenzūros su
darkyta.

"žiežirba” iš pradžių ėjo 
priedu prie "Socialdemo
krato”, bet dabar jau tre
čias numeris išėjo savisto- 
vis. Paskutinis jos numeris 
išėjo jau 24 puslapių ir rū
pestingai suredaguotas. 
Yra jame gražių eilių, 
straipsnių ir visokių žinių 
iš socialistinio jaunimo ju
dėjimo netik Lietuvoje, bet 
ir kitose šalise. Straipsniai 
visi trumpi, parašvti gyvai, 
ir tas labai traukia skaity
toją-

Taigi reikia pasveikinti 
Lietuvos draugus, kad ne
žiūrint klerikalinės reakci
jos šėlimo, jie tenai daro to
kį žymų progresą.

ROMA VALDO KAUNĄ.
Kaune sėdi Romos popo 

agentas, kuris jau nesyk j 
parodė noro kišti savo nosį 
i vidujinius Lietuvos reika
lus, o dabar ir Įsakymų pra
dėjo Lietuvos valdžiai duo
ti. ValdžTa buvo suėmus 
biaurią lenkų propagandis
te de Bondy. Kadangi ji ka
talikė. tai popiežiaus agen
tas Kaune Įsakė . Lietuvos 
valdžiai ją paleisti, ir val
džia tuojaus ta išdavikę pa
leido ir da dvilinka susirie
tus atsiprašė, šito delei 
"Tėvynes” korespondentas 
rašo.

"Akyvaizdoje šitokių Įvykių 
aišku kiekvienam, kad Lietu
vą valdo Rymas, nes nei viena 
save gerbianti ir savo kraštui 
tarnaujanti valdžia nesutiks 
jokiam atstovui pavesti savo 
suverenumo. O musų valdžia 
lenkia galvą prieš kiekvieną 
patvarkymą iš Rymo, nežiū
rint. kad tai butų ir žalingiatt- 
sis žygis Lietuvos valstybei”.

Daug- ims laiko ir sun
kaus darbo, pakol Lietuvos 
liaudis susipras ir nusuks 
Romos slibinui galvą.

LIAUDININKAI KLERI
KALAMS NESIPRIEŠINA

"Lietuvos žinių" 28 gruo
džio numeryje telpa ilgas 
straipsnis apie 1924 metų 
biudžetą. Biudžetu vadinasi 
iškalno nustatytas planas, 
parodantis, kiek valdžia ga
lės per metus pinigų surink
ti. ir kiek ji galės kokiems 
reikalams išleisti. Taigi ši
tokį planą ir Lietuvos krikš
čionių valdžia dabar buvo 
padavus Seimui peržiūrėti,

Prie 1924 metų išlaidų ši
tame biudžete buvo pažy
mėta 78,350 litų prezidente 
rūmų pagražinimui. 1,500,- 
000 litų kunigų algų pakėli
mui ir t.t. Iš viso išlaidų— 
195.476,660 litų.

Socialdemokratai šitą 
biudžetą aštriai kritikavo 
ir priešinosi jam. Liaudi
ninkų organas "Lietuvos 
Žinios” irgi rašo, kad—

"Formaliu žvilgsniu, pana
šus biudžeto suvedimas yra 
neleistinas, o podraug begalo 
nenormalus ir pavojingas ap
sireiškimas, kurių Seimas, kai
po jstatymdavybės organas, 
privalėtų vengti.”

..O vis dėlto kada priėjo 
prie biudžeto balsavimo, tai 
tik vieni socialdemokratai 
ir tautinės mažumos balsa

vo prieš. Federacinihkai vi
sai nebalsavo: taigi jei liau
dininkai butų balsavę su so
cialdemokratais, klerikalų 
pienas butų atmestas. Tą 
pripažįsta ir "Lietuvos Ži
nios”, kurios sako:

"...pažymėtina, - kad jeigu 
bent kuri nors pastarųjų frak
cijų (tai reiškia, liaudininkai 
arba federacininkai. — ”Kel.’- 
RedJ butų irgi prieš balsavę, 
tai biudžetas ’en bJoc” butų ta
pęs atmestas”.

Bet liaudininkai susilai
kė nuo balsavimo, ir tuo bu
du klerikalai sudarė savo 
balsų didžiumą ir biudžetą 
pravedė.

Taigi kas mano, jog liau
dininkai veda su klerikalais 
kovą, tai tegul šitokius atsi
tikimus gerai sau į galvą 
įsideda.

JUOKINGA POLITIKA.
Rašydamos apie tai, kaip 

Lietuvos Seime buvo svars
tomas biudžeto klausimas, 
"Lietuvos žinios” 29 gruo
džio numeryje sako:

"Nusistatyta pirkti spiritą 
iš užsienio.

"Blaivybės draugijoms pa
šalpos skiriama 100,000 litų.”

Reiškia, valdžią perką už-

hienyje spiritą, paskui savo 
monopolyje šinkuoja jį žmo
nėms, ir tuo pačiu laiku 
duoda pinigu toms draugi
joms, kurios agituoja, kad 
žmonės to spirito iš valdžios 
nepirktų.

Kodėl tuomet nepaskirti 
kokių 100,000 litų paramos 
komunistams? Juk jie ge- 
’iau agituoja prieš valsty
bės įstaigas, negu blaivinin
kų draugijos.

I

KUN. TUMAS "NUBAUS 
TAS”.

"Vairo" pranešimu, kun. 
Tumas, užtai kad teatre 
iriso prakalbėti į preziden
tą, buvo patrauktas teis- 
nan, — pripažintas kaltu ir 
nubaustas. Bet kaipo kuni
gui, ir prie to da "užsitar
navusiam", tai bausmė bu
vusi labai lengva, būtent, 
tik vieną dieną "naminio 
arešto”. Tai reiškia, kad 
vieną dieną kun. Tumas tu
pėjo sėdėti namie.

Jei kun. Tumas butų ne 
am. Tumas, o paprastas 
iarbininkas, ir prie to d a 
'bedievis”, tai veikiausia 
is butų gavęs keliatą metų 
kalėjimo.

Kunigo Tumo incidentas, 
kaip dabar teisme paaiškė- 
o, buvo toks. Lapkričio 11 
lieną, pereitų metų, valsty- 
)ės teatre Kaune buvo pir- 
nu kartu scenoje statomas 
•eikalas "Aušros Simus". 
Teatran susirinko daug 
įmonių. daugiausia turbut 
maldininkų, kurių tarpe bu- 
•o ir pats krikščioniškos 
Lietuvos krikščioniškas pre
zidentas. O buvęs pirmuti- 
įis Lietuvos prezidentas. 
Antanas Smetona, kaip tik 
uo laiku buvo pasodintas 
calėjiman už atsisakymą 
išmokėti 2,000 litų pabau- 
los. Taigi kunigas Tumas 
itsistojo ir atsikrei pęs į da
bartinį prezidentą štul- 

linski tarė: "šiandien
nums klausant 'Aušros Su
lų’ kalėjime sėdi pirmasai 
rietuves prezidentas, ponas 
\ntanas Smetona. Prašome 
i paleisti!”

Daugiau kun. Tumas* ne
galėjęs nieko pasakyti, nes 
uojaus pašokęs Kauno ko- 
nendantas ir surikęs: "Kal
bėti užginu!” Tai išgirdęs, 
cun. Tumas kliakt, ir atsi
sėdęs. Bet publika pradėjus 
•eikakįuti, kad Tumas ko- 
nendanto nepaisytų ir kal
bėtų toliaus. Ir tais reikala
vimais padrąsintas, Tumas 
,ėl atsistojęs kalbėti. Teat- 
•an tečiaus isibriovė milici
ja ir publikoj kilo baisus < 

ermas.
Taigi dėlto kun. Tumas ir 

juvo patrauktas teisman. 1

* "AyTTiaR: lianužiai 
. i idalinti jas liaudies

k
tarta

pu U

pilSUlH

ns. Toliaus, tapo mi
rt spausdini i šimtas

veikalų po 0.000 ko- 
(kviono veikalo. Per

sis metus Meksikos 
svi tojai, padtHlamiliaiKiic'

valdžių t>t .o užsidegę tie-
šio? ’in o karštlige. Ar

.ai ( irbas prakilnes-
I11S. > ->s .arkas šaly, ku-
rioj <H< :..isia žmonių nelai-
nic yr* ... kad jie per ilgus
•11^- U- as neturėjo progos

įetos?
’ svic o lošėjai, prisikro-

vę k r y ant nugarų, kėliau
da\o ’ sius. į tolimus kai-
ni lis >' -ti peonus, šviesti
indijon Miestuose gi, kaip
Mexk«» ( apilal, dygo apšvie-
tos dra ,g. os, dygu dailės me-
ifCJ U ai. i kuriuos rašėsi
ir s toj < darbininkai. Visa tai
ivisku r liif pabudimą, nū-
niu n pakilii dvasiniai,
Įgyti k rinę lygybę su tais.
kuriuos imas labiau glamo-
nėjo, s ra turėjo laimės gim-
ii kito !■-o apvstovose, kaip
minios. kaip plačioji liaudis.
Ir dkiž šia šio darbo ugdy-
loja bt \ >jati Obregono val-
džia.

"Obr •v >!io valdžia savo gy-
vavin'.o nieru suteikė Meksi-
kos • -n to Jaras ramybės.
Tik rei suprasti, kad pirm
jos šal - per dešimti metų
tiesiog virte virė. Laukai tapo
apleisti keliai sugedo, kasyk-
los užs ,arė. mokyklų darbas
sustojo miestai apjrol šalis
žengė ; •g..l i barbarizmo ga-
dyne. ; r. t dariusi progresą.
Pirnut • i po dešimties me-
t u •">< > banditų padėjo
ginklus i sali. Pats Panchot
Vilią ė : ė ūirmeriauti. Armi-
i a imt* . .emobilizuoti. Suda-
ryta ( e' Gilizuotu kareivių
kolom i - jiems duota žemės,
gyvuliu laukams apdirbti.
ūkio D; k 'gu. Iš parazitų pa-
daryta .v s naudingais šalies
maitint

"šiuo laiku Meksikoj yra.
paša r. Tannėbaumo, nuo
500,1 00 ž mjO.OOO organizuo-
tų dar' . Įninku, kurie priklau-
so Mel< sis , Darbo Federaci-

F ederacija—gana 
et ji laikė savo 
l.-.ę konvenciją. Į 
■ u s suorgan izuot i 
inkų—darbas ver-

jai. i 
jauna 
penkta 
penkis 
tiek -J;
tas nusistebėjimo! Darbininkų 
organizavimui Obregono val
iui;. ne maža pagelbėjo pini- 
giškai. Federacija yra vienin
telė galinga idėjinė organiza
cija Meksikoj."

O kuo pasižymėjo dabar
tiniai sukilėliai, kuriems va
dovauja gen. De La Huer- 
ta ? Jie aisl

š 1 a kartinę konstitu- 
.iri apiplėšusi” dva- 

rmmKus. ir prieš tuos ista- 
" “ is. kurie leidžia darbi
ninkams organizuotis ir 
streikuoti. Užėmę Orizabą, 
Jalapa ir Vera Cruzą, jie 
tuojaus iššaudė darbininkų 
organ i zac i j ų viršininkus.
Vėliausi.- žinios sako, kad 

™ mieste jie sušau- 

katano provincijos 
< iu Fellipe Carri- 
■eikia žinot, sako 

kad Fellipe Car- 
darbininkų 

buvo tuo, kuo 
’arbininkų gyve-

ta? Jie aiškiai pasisakė ei
ną prie 
ciją, iui 
rininkus

MEKSIKOJ NE REVO- .tymu 
LIUCIJA. BET KONTRA 

REVOUUCIJA.
Amerikos ^dienraščiai da

bar daug rašo apie Meksi
kos revoliuciją. Bet "Dar
bas” pažiTiii, kad Meksikoj 
eina ne revoliucija, o kont- 
•arevoliucija. Revoliucija 
:enai buvo tr^ji metai atgal, 
kuomet pavergtoji liaudis 
įtkovojo savo teises ir že
mes, kurias didžiūnai buvo 
iš jos atėmę. Dabartinis su
kilimas. tai Meksikos didžiū
nų kontrevoliucija prieš Ob
regono valdžią. Stambus 
Meksikos dvarininkai nori 
nuversti dabartinio prezi
dento Oberegono valdžią ir 
atsiimti savo dvarus, kurie 
buvo žmonėms išdalyti.

"Darbas” paduoda kelia
tą faktų apie tai, ką Obrego
no valdžia yra nuveikus Į tą 
trumpą laiRą švietimo sri

ty, būtent: i

apiplėšusi” dva-

A'ėliau 
Vera Cruz r 
dę ir Y t 
gu bernai 
llo. O i 
“Darbas 
rilio Meksikos 
gyvenime 
Amerikos 

nime yra Debsas ir Motina 
Jonės.

TEISĖ J A S SUŠAUDYTAS
Utah valstijos kalėjime 

18 sausio tapo sušaudytas 
buvęs teisėjas Omer R. 
Wodd. .ii> buvo nuteistas 
miriop apie porą metų at
gal už nužudymą say0 P.a" 
čios, bet iki šiol bandė vis 

.nuo bausmės išsisukti. Utah 
valstijos istatvmai leidžia 

"Apšvietos reikalams prie pasmerktajam ’ pasirinkti 
Carranzos T' 
po 5.000,44 pesų metuose? 
Prie Obregono išlaidos apšvie- 
tos reikalams pasjekė 50,000,- 
000 pesų metuose. I trejus 
metus įsteigta 500 naujų kny
gynų. I tą laiką atgabenta iš 
Ispanijos 400,000 tomų kny
gų. Kokiais tikslais jos atga-

I

KURIUO KELIU EITI?

iki iiol bandė vis 
išsisukti. Utah

pasirinkti 
Meksika skirdavo kas geriau "patinka": ar- 

ba kartuve$ sušaudy
mą. šaudomas pasmerkta- 
sai sodinamas į akmeninę 
kėdę, o penki nežinomi žmo
nės iš uždarytos vietos sau
ja per plyšį, ir teisėjas j uvbės 
Wodd re nko sau šitokį v 
mirties oud

Su sandariečiais. ar su 1 Jei šituos dalykus panag- 
sodalisįais? m inėsime, tuojaus pamatysi-

Euvo laikas, kad šitoks me. kad "Tautinė Lietuvių 
klausimas išrėdytų .juokiu- tSandara Amerikoje yra ne 
gas; bet šiandien jau pats : darbininkų organizacija, ir 
gyvenimas jį pradeda kelti ' iei darbininkai pi ie jos pri- 
ir todėl noroms nenoroms klauso, tai tik per savo ne 
prisieina jis svarstyti. , susipratimą. Kaip sakiau 

Keliatas metų atgal, kuo- pirma

met lietuviai 
Amerikoje 
savo politinę 
— Lietuvių 
jungą 
sandariečiais uuu <
kalbos. Tautininkų judeji-j . 
mas tada buvo visai ištyžęs.pkro 

ir jų ’ _
ja", kaip Sirvydas ją ........ . ..
no. buvo gyvas nabašnin-i-^k) visa 
kas. ‘ * J ' ‘ ‘ ’ “*
veik vieni saliuninkai. ku-J 
rių ūbaisiais būdavo: "Sa
vas pas savaiį". Tai reikš
davo, kad lietuviai turi eiti 
i lietuviškus saliunus gir
tuokliauti ir tuo budu "kel
ti savo tautą". Jie savo sa- 
liunų kitaip beveik ir neva
dindavo, kaip "tautiška už-
•_ M

•ilga .
Tai tokia buvo tuomet 

sandariečiu "partija". Bet 
dabar daivkai truputį paki
tėjo. Iš vienos pusės kilusi 
komunizmo epidemija par
bloškė Lietuvių Socialistų 
Sąjungą, o iš kitos pusės 
itgijusi Lietuvos valstybė 
sustiprino tautinį judėjimą 
’ietuviuose. Blausieji saliu
ninkai ir kitokie biznieriai 
sivaizdino, kad jie yra tie 

"didvyriai", kurie į ’ 
lietuvių tautą iš numirusių, 
r kad jie dabar turi būt tie 
nžinieriai, kurie statys Lie- 
uvos valstybės rūmą, čia 
iems ”unarą” pakėlė da ir 
ita aplinkybė, kad pirmu- 
inis Lietuvos atstovas 
Amerikoje buvo p. Vileišis, 
turį jie Įsivaizdino savo 
žmogum esant. Ners ištik- 
•ujų p. Vileišis sandariečiu 
įiekad nebuvo ir nėra, bet 
visuomenė apie tai nežino- | 
'O, ir taip pirmojo atstovo 
įuopelnus sandarieciai ga- 
’ėjo užsirašyti į savo kredk 
ą. Paskui da atvyko čionai 
D-ras Alseika, vėliaus liau
dininkų atstovai. Žygelis ir 
Natkevičius, kuriuos sanda- 
-ieeiai irgi priėmė kaipo sa
viškius. Jie rengė jiems 
maršrutus, jie sėdėjo su j 
jais ant vienų pagrindų, ir Į 
publikoj pradėjo darytis to
lis Įspūdis, kad Lietuvos 
itgimime sandarieciai iš- 
-ikrujų lošia didelę rolę. Ka- 
iar.gi Socialistų Sąjunga 
buvo jau komunistų suar
dyta ir negalėjo ąąvo dar
buotės išplėtoti, tai pažan
gesni žmonės, norėdami 
<uo nors prie laisvos Lietu
vos kūrimo prisidėti, ėmė 
rašytis prie sandariečiu. 
Reikia pasakyti, kad prisi- 
iėjo prie jų ir ne vienas bu
vusiųjų sąjįmgiečių. Yra 
;aipgi sąjungiečiu, kurie da 
-vyruoja, nežinodami, ką 
taryti.

Taigi sąlygos taip susidė
jo, kad .pats gyvenimas pa
statė daugeliui musų drau
gų klausimą, ar dėtis prie 
sandariečiu, ar grįžti prie 
socialistų?

Man rodos, kad atsaky
mas į šį klausimą nėra sun
kus. Reikia tik pagalvoti, ar 
gali darbininkas prie tokios 
organizacijos prigulėti, 
kaip "Tautinė Lietuvių San
dara”? Koks tos "partijos” 
tikslas? Koks jos nusista
tymas klesų kovoj? Kokios 
partijos kandidatus sanda- 
riečiai remia rinkimų lai
kais? Darbininkų klesos 
tikslas yra panaikinti pri
vatinę nuosavybę; koks.yra 
nusistatymas tuo klausimu 
sandariečiu? Toliaus. darbi
ninkų reikalų bendrumas 
reikalauja tarptautinės vie- 

; — internacionaliz
mo; kokia sandariečiu pozi
cija šituo klausimu?

negalinui sakyti, 
sandarieciai yra 
gerų žmonių ir 
Bet tokie, kaip

žinoma, 
kad visi 
lygus. Yra 
pas juos, 
sakiau, priklauso prie jų 
l>er nesusipratimą, arba 
šiaip kokių nors aplinkybių 
delei. 
čiai, 
organizacijai, vra iškrypę 
iš teisingo kelio žmones,. ir 
su tokiais gaivalais doram 
žmogui ne pakeliui, iuu la
biau su jais ne pakeliui su
sipratusiam darbininkui, 

į kuris supranta kle.sų kova, 
nes toj kovoj sandarieciai 
stovi ne darbininkų, liet ka 
pitalistu pusėj: jie visuos 
met balsuoja už republiko
nų ir demokratą politikie
rius.

Privatinės nuosavybės 
klausimu sandarieciai taip
gi stoja sykiu su buržuazi
ja ir kunigija — už palaiky
mą kapitalizmo. Aš da nei 
karto nesu matęs jų organe 
pasakytą, kad privatinė 
nuosavybė turėtų būt pa
naikinta. O be to juk negali 
būt prašalintas darbininkų 
išnaudojimas.

Gi tarptautiniu klausiniu 
sandarieciai yra didžiausi 
Šovinistai. Nei vienas lietu
vių laikraštis -netalpina to- 

kaip "Sandaria.” O šoviniz
mas. tai yra kurstymas vie
nos tautos žmonių prieš ki
tos tautos žmones, yra dau
giausia susipratusių darbi
ninku smerkiamas.

Taigi iš kurios tik pusės 
nepaimsime. Sandara ne 
darbininku organizacija. Ji 
legali tokia būti, nes ne 
darbininkai ją tvėrė.

Po kokia tuomet vėliava 
darbininkai turėtų spiestis? 
Apie tai pakalbėsiu sekan
čiam "Keleivio” numeryje.

Rubsiuvvs.

nenoroms klauso, tai tik per savo ne-

i šita tautinė tešla bu- 
liuninkų "partija”: da-

>a burgi ji yra niekas kita, 
kaip tik smulkiosios Lietu
vos buržuazijos—liaudinin
ku uodega. Lietuvoje liau
dininkui turi savo buvimui 
pamato: jie ienai gina tam 

..............   visuomenės sluogsnio 
"bepartvviška mirti- Interesus. Bei musų išeivi- 
aip širvvdas ia vadi-H'>3 Amerikoje šitokio sluog- 

i nėra, taigi ir San- 
Prie jos prigulėjo be-. -ara neturi čia jokio

[to savo ateičiai. Jį įskilo 
[laikinai, lyg tas burbulas 

[ant balos, ir lygiai kaip bur- 
įbulas sprogs.

Jei kuriems rodosi, kad 
i Sandara gali būti reikalin- 
•ga kovai su klerikalais, tai 
irgi labai klysta. Visų pir
ma reikia turėti omenėj tą 
faktą, kad savo politiką 

i sandarieciai taiko prie Lie- 
įtuvos liaudininkų, o kaip 
; liaudininkai "kovoja” su
klerikalais, tai jau gerai 
mums parodė jų broliški 
blokai su kunigų partijo-l 
mis Lietuvos seimuose. Dek kiu biauriu šovinistu rastų, 

! mados 
i ginčija

i
Tikrieji gi sandarie- 
kurie vadovauja tai

darbininkai ho s 

turėjo stiprią 
organizaciją 

Socialistų Są- 

— apie dėjimąsi mi 
negalėjo būt’ 

Tautininkų judėji

jie kartais ir pasi- 
su vienu-kitu klebo

nu, bet kaip tik darbininkai 
pareikalauja kokių paleng- 

.................vinimu, tai ponai liaudinin- 
prikėlė:n’n^ai visuomet prieš juos

• i iš vieno su klerikalais.
Taip daro ir jų vuodegos 

‘sandariečiai Amerikoje. Tik 
pasižiūrėkit i jų vadus. Bu

lves jų prezidentas Račkaus
kas dėjosi didžiausiu laisva
maniu ir kartu su šliupu 
per "Laisvąją Mintį” skel
bė "Romos skapams" išnai
kinimą. šiandien gi tas pats 
žmogus nuvažiavęs Londo
nan ir gavęs nuo klerikali- 

!nės valdžios "džiabą”, lanko 
■bažnyčią ir nesigėdi per 
spaudą tvirtinti, kad jis 
buvęs ir esąs katalikas. -Jei 
kas tam netiki, tai tegul pa
siskaito 
šių metų.

Antras 
"lyderis" 
Tas žmogus irgi rėkia prieš 
kunigus išsižiojęs ligi ausų, 

io betgi kai pamato kunigą, 
tai iš tolo kepurę nusimau
na ir kai reikia, tai ir pi
nigų klerikalų reikalams 
nesigaili. Parvažiavęs an
dai iš Lietuvos jis pats savo 
"prakalbose” gyrėsi, kad 
Kaune paaukavęs - 8-50-ant 
maldaknygių. Dabargi So. 
Bostono klerikalų "Darbi
ninkas" 5-tame numeryje 
paskelbė, kad tas pats Ivaš
kevičius paaukavęs $10.00 
statymui šv. Pranciškaus 
vienuolyno, kur bus auklė
jamos davatkos. Stasys 
Mockus, kitas sandariečiu 
šulas, dėjo dolerį tam pa
čiam dSVatkynui statyti.

Tai ve, kaip tie žmonės 
"kovoja” su klerikalizmu: 
jie kloja pinigus klerikalų 
tvirtovėms statyti!

Pagalios da vienas pa- 
vyzdis. "Keleivis” yra anti- 
klerikalinis ir darbininkiš
kas laikraštis. Ir tik pažiū
rėkit, kaip musų ponai san- 
dariečiai jį šmeižia! Kada 
keleiviečiai surengė andai 
protesto prakalbas 
atidavimą lenkams 
niaus, tai susiorganizavęs 
"Sandaros” pastogėj būrys 
sandariečiu atėjo i tas pra
kalbas triukšmo kelti. ”San- 
<:aros” " administratoriaus 
padėjėjas Jankauskutis su 
savo kamarotais šunų bal
sais pradėjo staugti, kada 
"Keleivio” redaktorius išė
jo kalbėti. Bet kada^kleri- 
kalų agitatoriai laiko savo 
misijas, tai sandarieciai 
neina prieš juos triukšmo 
kelti. f

i

v

”Sandaros” Nr. 1

pavyzdys, tai jų 
Ivas-I vaškevičius.

prieš
Vii-

AMERIKIEČIAI!
Suteikite Lietuvos darbi

ninkams ir žmonięms ge
riausią dovaną 1924 me
tams !

Užsirašykite patys sau ir 
savo giminėms bei drau
gams Lietuvoj ir Amerikoj 

"Sočia kiemokrat ą”— 
vieninteli Lietuvos darbi
ninkų ir Lietuvos socialis
tinės demokratijos savaiti
ni laikrašti leidžiamą Lie
tuvos Socialdemokratų Par
tijos. ; .

Už šitą dovaną jūsų gi
minės, draugai ir pažista- 

jūs per išties-mi minės 
metus I

Apart to "Socialdemokra
tas” padės jiems suprasti 
savo reikalus ir praskins 
kelią Į geresnę ateiti. .

Laikraščio kaina: 
Lietuvoj metams §1.2Q 
pusei metų .60
Amerikoj metams §2.40 
pusei metų $1.20
Tuo pačiu žygiu neuž

mirškite ir’Lietuvos darbi
ninkų priaugančiojo jauni
mo ir moksleivijos: užsaky
kite jiems ir patys sau so
cialistini jaunimo mėnesinį 
laikrašti

"žiežirbą” 
leidžiamą to paties vardo 
Lietuvos socialdemokrati
nio jaunimo sąjungos.

Kaina: Iietuvoj metams 
50 centu, Amerikoj metams 
$4.00. ‘ ‘ '•
Abiejų laikraščių adresas: 

Kaunas, IJthuania 
Keistučio gtv., Nr. 40, būt. 1 

Pinigus 
"Keleivi” 
laidomis.

Adresą 
kiausia!

Užsakant laikraščius Lie
tuvon, adrese tari? kitko 

būtinai turi būti pažymėtas 
ir tas paštas, per kuri laik

raščiai gaunami:

siųskite per 
arba paštu—pei-

rašykite kuoaiš-



Kas skaito ir rašo
Tas duonos neprašo

I
AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS Kas nieko neveua> 

To niekas nebeiki*

LAAVRENCE, MASS. 
Pruseikos tirados.

6 d. sausio čia buvo su
rengtos neva prakalbos, tei
singiau sakant keiksmai 
nuo estrados. Keikėsi "Lais
vės” redaktorius L. Prusei- 
ka iš Brooklyno. Tai yra 
tas pats Pruseika, kuris 
laike pasaulinio karo, užė
jus reakcijai, palindo palo- 
vėn ir ten visą laiką kėlė 
"revoliuciją” su lovos gy
ventojais. Reakcijai gi ap
rimus tasai "karžygis” išlin
do iš palovės ir pradėjo 
keiktis. O keiksmažodžių 
jam netrūksta, nes jis yra 
apėjęs visus New Yorko sa- 
liunus ir prisiklausęs gir
tuoklių "gražkalbvstės”.

Pirmininkui perstačius 
tą neva kalbėtoją, pasirodė 
ant estrados panašus į se
novės bartenderi žmogus. 
Iš jo judėjimo galima buvo 
suprasti, jogei jis yra gerai 
"apsišvietęs”. Turbut drau
gužiai buvo nusivedę ji Į 
"Klaipėdą”, kur musų eks- 
tra-revoliucionieriai savo 
vargus skandiną. ("Klaipė
da” — tai vokiečių kliubas, 
kuriame musų komunistai 
girtuokliauja. Bovinas per 
"Laisvę" džiaugiasi, kad ta
me kli'ube jis suradęs visą' 
draugų veikimą). Pruseika 
atsistojo, kaip gaidys ant 
tvoros ir pradėjo: "Dabar 
Lietuvą valdo krikščionvs- 
demokratai su liaudinin
kais. Jiems padeda šunso- 
cialisčiai. Bet jie ilgai neval
dys. Mes. bolševikai, paim
sime Lietuvą ir tada mes 
atkeršysime visiems. Dau
giausia teks šunims social
demokratams. Mes žinosim, 
ką su jais padaryt. Grigaiti 
dar tuoj nežudysime. Mes 
pasodinsimi ji ant vežimo, 
prikabinėsim iš visų šonų 
plakatus ir vežiosim po Lie
tuvos miestus. O paskui, 
tai... Mes i teorijas ir idėjas 
netikim, mes tikim į kumš- 
čią ir spėką, taip kaip Rusi
jos bolševikai daro. Tai to
kie kleckučiai... Mes stovim 
po rauodna vėliava, o ne po 
panelės švenčiausios pa
veikslu..."

Publika juokiasi, o komu
nistai ploja ir džiaugiasi 
tovariščiaus didvyriškumu. 
Kuomet besikoliodamas už
dustų ir pradėjo kosėt, tai 
susigriebęs už gerklės nuė

jo.
Kolektoriai tuojaus pasi

leido po svetainę ir manė, 
kad dabar tai jau "pasišie
naus”. Bet apsiriko. Pas 
mus niekas i komunizmą 
jau netiki ir dolerių komu
nistams nemėto. Net po ni
kelį ir tai ne visi duoda. 
Praslinkus dar keliems me
tams, Pruseika ir jo kom
panija turės pasipirkti bež
džionę su "šeina katarinka” 
ir ant gatvių galės uždar
biauti. Nes nuo naudingo ir 
teisingo darbo jie atprato ir 
daugiau jo nedirbs.

Antru atveju tasai keikū
nas sakėsi kalbėsiąs apie vi
są pasauli. Na, ir pradėjo: 
"Vokietijos socialistai judo- 
šiai. Jię. nevykino Vokieti
joj socializmo, nors jie galė
jo tai padaryti. Mes, bolše
vikai, labai norėjome tenai 
bolševizmą įvykinti, bet 
dar negalėjome, nes Vokie
tijoj sanlygos dar nepri
brendo ir Vokietijos dubi
ninkai turi daug užsienio 
priešų - 
I^nkijos,

‘ . 
butų pradėję baubti sker
sai ir išilgai Vokietijos”.

Matyt, tam palovės revo
liucionieriui nuo munšaino 
protas susisuko, kad jis 
taip kalba. Jis, matomai, 
nori, kad socialistai užkištų 
alijantų kanuolės, kad jos 
nešautų Į darbininkus. Juk 
kiekvienam aišku, kad jei
gu Vokietijoj butų pradėta

vykinti socializmas, tai ali- 
jantai vistiek butų paleidę 
savo kanuolės darban.

Ir taip visoj savo 1 
tasai munšaino garbintojas 
tauškė vienas tik nesąmo
nes ir vis koliojosi. Ant ga
lo rodydamas pirštu i sėdin
tį pirmininką sušuko: "Vel
niai žino, kas gali su juo at
sitikt rytoj, taipgi ir su ma
nim...” Ant to savo keiksmą 
ir užbaigė.

Pačius šlykščiausius to 
munšainerio keiksmus ap
leidžiu, nes jis vartojo to
kius žodžius, kuriuos i laik
raštį negalima dėti. Kalbė
damas vis graibstėsi už 
gerklės, norėdamas susilai
kyt nuo žaksėjimo ar kosė- 
iimo. O gal jis taip darė iš 
papratimo—nežinau, nes 
pirmu kartu ji matau.

Na ir tokie latrai dar 
šaukia: "Darbininkai, šekit 
vaškui mumis, o mes išvesi- 
me iumis iš vargu”. Nejau
gi jie mano, kad dvidešim
tame amžiuje dar yra tokių 
mulkių, kurie paskui juos 
eitų ir nežinotų kur jie ei
na. Nes kad ir gudriausi 
bolševiką paklaustum: kur 
tu dabar priguli? — jis vai-i 
giai atsakytų. Visi mato, 
kad Maskvos ponai, dary
dami sutartis su kapitalis
tais, komunizmą išmainė 
ant kapitalizmo ir biurokra
tizmo. O jų atskalos Ameri
koj ir kitur daužosi iš par
tijos į partiją ir nežino kur 
prisiglausti.

"Kel.” Skaitytojas.

ant žemės. Priežastis sau- 
žudystės — nepasekminga 
meilė ir svaigalai. Jis buvo

kalboj Įsimylėjęs į tūlą gyvanašlę,
kuri vienok jo meilę atme? 
tė ir ji su šluota iš stubos 
išvarė. Taigi Jonas iš pik
tumo sau galą pasidarė.

Vytę vędęs.

tai Franci jos, 
Jugoslavijos ir 

kitų talkininkų kanuolės

CHICAGO, ILL. 
Mokslo Draugų paskaitos.

Sausio 13 d., Raymond 
Institute skaitė paskaitą 
Dr. A. J. Karalius temoje 
' Proto išsivystymas”.

Introdukcija padarė adv. 

'<1. Jurgelionis trumpa pra
kalba. Jis vaizdingai apipa
sakojo tai, kad progresas 
nieką i nesustoja ėjęs. Anot 

io, viskas keičiasi taip greit, 
kad kuo daugiau progresas 
tobulinasi, tuo greitesnės 
permainos Įvyksta. Daug 
žmonių esą palinkę tikėti 

seniems papročiams. Esą 
daug žmonių Įsitikina ko
kiam nors daiktui ir laikosi 
jo per iira laiką, kol galų 
gale pasiiunta, kad pasilieka 
užpakaly tų, kurie keičia 

<avo įsitikinimus. Tat nau
jai išrastam daiktui žmonės 
nesiskubina duoti kredito 
arba ji užgirti. 90 nuošim
tis žmonių linkę tikėti blo
giems palinkimams, ir t. p. 
Jeigu klaustum juos, kodėl 

|iie tiki ir net fanatiškai ti
ki. kaip kad daro tūlos sek
tos, tai jie atsakys: well, 
kad jų pratėviai taip darė. 

0 paklausus pratėvius, tie 
tą patį pasakys. Taigi ne vi

sur, o ypač mokslo dalykuo
se negalima tikėti i senus 
prietarus. Moksle randasi 

vis nauju faktų, kas mus ir 
veda prie progreso. Įsigijus 
naujų žinių, senosios pasi
traukia iš kelio.

Kalba D r. Karalius. Jis 
išrodinėja proto išsivysty
mą, kaip senovėj žmonės 
protavo ir kam mes protau
jame. Jis. suprantama, da- 
'ė faktiškus išvedžiojimus 
fizinėje formoje. Paėmus 

io žodžius išeina taip, jog 
žemė sukasi apie saulę, dan
gai sala, vėjas pučia ir t.p., 
nėra išminties veikimas. 
Tie dalykai apsireiškia nuo 
visos žemės verčiamų aplin
kybių. Viencėliniai gyvūnai 

irgi nežino, ką jie^daro. Pa
vyzdžiui. bitės, skruzdės ir 
kiti vabalai, kurie, rodosi 
taip išmintingai darbuojasi 
savo kaimenėj, vienok jie 
tik instinktu gyvena.

Yra medžių, kur ant žie
do musei nutupus, žiedas su
siglaudžia. Tokis medis tu- 

ri tiktai jausmą, bet neturi 
žinojimo. Beabejonės, yra 
daug augmenų, kurie jau

čia. bet ne visi jie yra tiek 
jauslus, kad palietus susi
glaustų ju žiedai.

Jurgelionis sako — tęsė 
Dr. Karalius — yra 90 nuo
šimtis žmonių, kurie gyve

na panašiai i tuos mekani- 
nius sutvėrimus — gyvena 
instinktyviai. Esą yra ir 
oas žmogų komplikuotų da

lyku. kaip ve: gamta verčia, 
■ ■................................................I

vieną Įsakymą, o visus ki
tus pamirš.

Baigdamas savo 
tą daktaras 
kas vra protas 
iki šiol 
mokslininkai 
pi olas 
bendn 
daru, 
protas susidedąs 
mekanizmo, 
liūs davė 
i proto 
ir kiek 
skiria 

vunu.

STOUGHTON. MASS. 
Lietuvių svetainė jau sta

toma.
Vietiniai lietuviai dirbo- 

vargo per 10 metų, norėda
mi Įsigyti nuosavą svetainę 
ir, galop, savo tikslo jau at
siekė. Namas pradėta sta
tyti prieš Kalėdas ir iki 1 d. 
balandžio, 1924 m. turi būti 
gatavas. Pastatymas svetai
nės stoughtoniečiams atsi
eis apie 14,000 dolerių.

A. Dyčius kalba devynio
mis kalbomis: lietuviškai, 
angliškai, rusiškai, lenkiš
kai, slaviškai, serbiškai, 
slovakiškai, -vokiškai ir žy
diškai. Jis tankiai būna teis
muose kaipo perkalbetojat.

A. Dyčius dirba naktimis, 
nuo 6 vai. vakare iki 2 vai. 
iš ryto, West Lynne, kur 
gyvena Įvairios tautos. Po- 
licmano tarnyston jis Įsto
jo 4 metai atgal. Dyčius yra 
žinomas kaipo gabus ir ap
sukrus policmanas. 
sidarbavimu VVesl 
tapo apvalytas nuo 
blogdarių.

A. Dyčius myli 
lietuviškus laikraščius, 
ypač "Keleivi”, 
randa daug 
rios 
mai

paskai- 
nurodė, kad 

niekas da 
nesužinojo. Vieni 

aiškina, kad 
esą, neturįs nieko 

su medžiaginiu pa- 
0 kiti aiškina, kad 

iš kūniško 
. Bet Dr. Kara- 

puiku palvginima 
išsivystymo periodą 
dabartiniai gyvūnai 
alio primityviu gy-

AKRON, OIHO.
Nepasisekimas degtinda

riams. — Senbernių vargai 
ir kiti dalykai.

Tūli musų degtindariai 
sumanė ant Kalėdų pasipi
nigauti. Jie privirė daugy
bę munšaino ir paslėpė ap
degusiame kun. Januso na
me, tikėdamiesi šventėms 
atėjus visą parduoti ir pa
sidaryti gražaus pinigėlio. 
Bet tą jų "olseli” užtiko kiti 
girtuokliai ir visą munšai
ną perkėlė ir paslėpė kiton 
vieten. Taigi degtindariams 
Kalėdos buvo liūdnos—ne
buvo kas parduoti, nei pa
tiems išsigerti. Bet už tai 
tie, ką nuo degtindariui 
munšainą pavogs šventė 
Kalėdas su didžiausiomis 
linksmybėmis. Munšaino už
teko visiems, netik žmo
nėms, bet ir kitiems na
miniams gyvūnams — visi 
buvo girti, žmonės daina
vo, šunes lojo, katės miau
kė — iš visų balsų darėsi 
vienas puikus akordas, kad 
tik klausykis. Tik vargšas 
kralikas, neturėdamas tin
kamo balso besilinksminan
tiems pritarti, iš piktumo 
pastipo. Pasibaigė munšai- 
nas — pasibaigė ir seni me-. 
tai. Naujus metus reikėjo 
pradėti su skaudančiomis 
galvomis.

I i

M. J. Šileikis.

iš visu balsų darėsi 
puikus akordas, kad

PHILADELPHIA, PA.
Margumynai.

Philadelphijos saliunin- 
kams geros dienos jau pasi
baigė. Naujas policijos vir
šininkas generolas Butler 
užsimanė apvalyti miestą 
nuo svaigalų. Kratos viso
se miesto dalyse tęsiasi be 
ualiovos. Butler pats tran
kosi naktimis iš vieno dist- 
rikto į kitą ir ypatiškai pri
žiūri. ar jo Įsakymus polici
ja pildo. Nepaklusnius poli- 
cistus ir policijos perdėti- 
nius smarkiai baudžia. Į 
trumpą laiką tapo uždary
ta apie 1,000 saliunų.

Ar pavyks Butleriui ap- 
sausyt šlapią miestą — pa
rodys ateitis.

Praėjusiais metais Stou- 
ghtone mirė daug lietuviu, 
štai jų vardai: Jonas Poce- 
vicius, 72 m.. J. Rimkevi
čius, 58 m.: Jurgis Strimai
tis, 54 m.; Antanas Pocevi- 
čius, policmona^, 42 m. (nu
sišovė); J. Kinčinas, 59 m. 
(prigėrė); F r. Radvilienė, 
38 metų: Ant. Strikauskai- 
tė, 15 m. i automobilius-su
važinėjo); St. Budinąs mi
rė kūčių vakare, pas kaimy
ną beviešiedamas. Kitų mi
rusiųjų vardu nebeatmenu.

Čia gyvuoja 
nės draugijos, 
gresyviškame 
apsnūdusios. Visas jų veiki- 

imas tai porą sykių metuose 
surengia balių. Apie prakal
bas, paskaitas ir abelnai 
apie žmonių švietimą nesi
rūpina.

dvi pašalpi- 
kurios pro- 

darbe labai

Adainson.

Jo pa- 
Lynnas 
visokių

skaityti 

o 
nes jAhne 

naujienų, ku- 
parašytos supranta- 

ir aiškiai.

Reporteris.

SO. FORK, PA. 
Mažmožiai.

Kadangi 
Įvykių, tai parašysiu apie 
mažmožius, i.cz ič r.:“±r.c

nėra svarbių

WATERBUBY, CONN. 
Vyčių puota. — Pilnųjų 
blaivininkų prezidentas 
džėloj. — Saužudvstė..

Naujų metų belaukiant 
vietos vyčiai parengė puo
tą. Puotoj dalyvavo visi 
glauniausi vyčiai ir pra

tarčiai su gaspadinėmis iš 
visos Connecticut valstijos. 
Automobilių privažiavo 
daugybė.

Viename name, kur vieti
niai vyčiai su vytukėmis 
laiko manevrus, buvo pa
bengta vakarienė, o šokti 
reikėjo eiti i kitą namą, 
skersai gatvės. Man pasi
taikė pro tą vietą eiti ir štai 
ką pamačiau, žiuriu, išbė
ga iš puotos pulkas vyčių ir 
visi, taikydamiesi ranko
mis už pilvų, bėga Į patvorį. 
Sustojau ir žiuriu kas čia 
bus. Maniau, gal pradės ką 
nors atakuot. Ir ištikrujų, 
netrukus pasigirdo navatni 
šaudymo balsai, paskui de
javimai ir keiksmai. Apie- 
linkėj pasidarė baisi smar
vė... Pamaniau, gal vyčiai 
daro bandymus su nuodin
gais gazais ir jau rengiausi 
iš tos vietos bėgti, kad ne
būčiau užpoizytas. Bet tuo 
tarpu mano 
keli žodžiai ir... 
aiškėjo, 
prakeikti 
padarė" • 
mas vienas vytis. ”0 gal na
minė negerai buvo, padary
ta, kad taip vidurius dras
ko” — atsiliepė kitas. "Oi, 
o-o-oi! Kad bučiau žinojęs, 
tai bučiau nevažiavęs” — 
sudej'avo trečias.

Kaip ilgai tie vvčiukai 
patvory kankinosi ir deja
vo—nežinau, nes nuodingų 
gazų smarvė privertė ma
ne iš ten prasišalinti.

♦ e ♦

Tūlas laikas atgal blaivy
bės agentai sugavo Petrą 
Valūną, pilnųjų blaivininkų 
susaidės prezidentą, parda
vinėjant munšainą' Teismas 
nubaudė 200 dolerių užsi- 
mokėti ir 30 dienų džėloj 
atsėdėti.

* $ ♦

3 d. sausio čia užsimušė 
Jonas Kisielius, 
mas nuo trečio

ausi pasiekė 
viskas pa- 

”Tai turbut tie 
kopukstai taip 

- tarė dejuoda-

*

žodžiai apie 
vargus. Vie-

Dabar keli 
tūlų senberniu 
nas senbernis turėjo sutau
pęs 1700 dolerių. Turėda
mas tiek pinigo pradėjo 
pirštis prie kunigo gaspadi- 
nės. Kunigėlis užuodęs, kad 
tasai senbernis turi pinigu, 
sumanė iš jo pasinaudoti. 
Po vieno-kito pasikalbėji
mo kunigas jau turėjo sen
bernio pinigus* o senbernis j 
turėjo kunigo rasytę (kvi
tą), ant kurios buvo para
šyta, kad kunigas skolingas 
iam 1300 dolerių ir atiduos 
kaip turės. O už likusius 
400 dol. senbernis nupirko 
kunigo "seselei” grosemę. 
"Seselė" varė biznį, o sen
bernis pas ją gyveno. Vis
kas atrodė gerai ir senber
nis buvo linksmas. Bet ■štai 
už poros menesių senbernio 
laimė pasibaigė. Krautuv
ninkė padarė atskaitą- ir 
pasakė-senberniui, kad jie
du jau gali skirtis^ nes vie
nas antram jau neskolingi. 
Girdi. ; '
męs iš Jos, tavo^_ vertės j Čia pasireiškia tokia jau 

varė senberni laukan.

Nusiminė senbernis, nes 
pasijuto esąs apgautas. Jis 
nuėjo gyvent pas kitą sen
bernį tūlą rusą ir iš neri
masties ėmė girtuokliauti. 
Pagalios patinka jį nelaimė 
— sužeidžia automobilius. 
Guli senbernis šaltoj stuboj, 
be daktariškos pagalbos ir 
mekeno nelankomas. Buvo 
išvežtas i Įigonbuti, bet tuo- 
iaus parvežė atgal i tą pati 
saitą kambarį. Senbernis 
laukia mirties,'bet jo neat
lanko nei kunigas, nei jo 
gaspadinę, pas kuriuos to 
vargšo pinigai sukišti. Tai 
matot, koks yra neišmintin
gų senbernių likimas.

* * *
Buvęs Akrono lietuviu 

kunigas čia daug trubelio 
turėjo ir todėl išsinešdino 
kitur gyventi. Jeigu kas ži
not kur jis randasi, praneš
kite akroniečiams, nes daug 
žmonių turi prie jo svarbiu

senbernis jau atsiė- įį sirgti, nori valgyti ir t.t. 
jos tavoru vertėsjčia

400 dol. Ir krautuvninkė iš-jgamtos veikmė kaip kad tie

nušokda- reikalų.
gyvenimo Tiesos Mylėtojas.

Noriu keletą žodžių para
šyti apie Amerikos Dėtu
vių Pagelbinį Kliubą. kuris 
puikiai gyvuoja South Side 
miesto daly, šis Kliubas su
sitvėrė 20 d. birželio, 1920 
m. ir lig šiam laikui jau turi 
apie 200 narių. Pašalpos 
moka po 6 dol. i sąvaitę ir 
150 dol. pomirtinės. Taipgi 
aprūpina savo sergančius ir 
mirusius narius visokiais 
kitokiais patarnavimais.

■Amerikos Lietuvių Pagel- 
binis Kliubas turi nusipir
kęs sayo namą ant 29-tos 
gatvės, po numeriu 2854 
Winton St. šita miesto da
lis vadinasi Point Breeze 
Place.

Darbai čia eina pusėtinai 
(ir darbininkai uždirba ne- 
I mažas algas. Darbai dau
giausia nuo štukų. Darbai 
eina gerai dviejose dirbtu
vėse—Atlantic Refining Co. 
ir gesaunėj.

Kliube Narys.

NORVVOOI), MASS. 
Korespondentų žiniai.

Šiuomi atkreipiame Nor- 
\voodo korespondentų atv- 
dą, kad ypatiško pobūdžio 
korespondencijų i "Keleivi” 
daugiau netalpinsime, šito
kios korespondencijos tik
tai suerzina žmones, sukelia 
bereikalingų vaidų ir peš
tynių. Visas šitokias kores
pondencijas sugrąžinome 
korespondentams atgai.

Mums pageidaujamos ko
respondencijos apie visuo
menišką lietuvių darbotę, 
apie organizacijas, darbus 
ir t.t. Šitokios koresponden
cijos t bus talpinamos su 
mielu noru. Atskiras ypatas 
galima liesti tiktai tuomet, 
kuomet tos ypatos kenkia 
visuomeniškam lietuvių dar
bui. Ypatiškus arba šeimy
niškus nesusipratimus 
stengkitės išrišti patįs, be 
laikraščio pagalbos.

"Kol." Redakcija.

langai patys apšala ir t.t. 
Čia žmogus turi protą ir 
jausmą. kad galėjus pačiam 

save apsaugoti.
Einant prie labiau išsi

vysčiusią gyvūnų, ten jau 
pasireiškia truputis proto ir 
didesnio jauslumo. Apie 
10,000,000 metų atgal, gy
vuliai jau galėjo grupėmis 

gyventi. Jie turėję savo kal
bą. kur patinas čypdavo ar 
knarkdavo vienokiu balsu, 
o patelė — kitokiu. Tada 

iie susieidavo i grupę, veis
davosi instinktyviai ir daž

nai be žinojimo, kaip kad 
žuvys veisiasi.

D-ras sako, kad 8 mėne
sių beždžionė, ir tokio pat 
senumo kūdikis, tai bež
džionė turinti daugiau iš

minties negu kūdikis. Bež
džionė yra taniau išvystytas 

gyvūnas už visus kitus gy
vūnus. bet visa bėda su ja, 

kad ji tur’ atminti
Paliepk jai uždaryti langą, 
atnešti kepnrę,^ o paskui 
pypkę, tai ji išpildys kuri

NEW BRITAIN, CONN. 
Kerpa dar plikiau.

Musų klebonas pradėjo 
savo aveles kirpti dar pli
kiau. Pirmiau jis imdavo 
nuo savo parapijonų meti-, 
nes mokesties po 7 dol., o 
dabar jau reikalauja po 10 
dolerių. Apart to Įžanga i 
bažnyčią suaugusiems buvo 
10 c., o vaikams dykai. Da- 
bargi nuo suaugusių reika
lauja jau po 15c., o nuo vai
kų po 5c. Už visokius patar
navimus ir pakėlė mokestį. 
Sakosi, tai darąs todėl, kad 
sumažinus bažnyčios skolas. 
Bet tai yra tik akių muilini- 

imas. Pereitais metais jis ir- 
Įgi rinko nuo žmonių pini
gus neva bažnyčios skolų 
apmokėjimui, bet skolos ne
tik nesumažėjo, o dar ant 
t.000 dol. padidėjo. Tai kur
gi tie pinigai dingo?

Kartą kunigas ėjo per 
stubas kolektuodamas pini
gus ir vienoj vietoj užtiko 
moteli ką tik atkeliavusią 
iš Lietuvos. Kunigas pa
klausė ar ji priklauso prie 
parapijos. Moteris atsake 
kad ne. Tuomet kunigas už
sipuolė, kad ji prisirašytų. 
Moteris teisinosi, kad netu
ri nei pinigų, nei darbo. Ku-; 
nigas liepė jai pasiskolinti 
pinigų nuo gaspadinės ir| 
užsimokėt Į parapiją.

Tai šitaip musų kunigas 
rūpinasi biednų žmonių rei

kalais.

LYNN, MASS.
Keli žodžiai apie lietuvį po- 

licmaną Antaną Dvčių.

nes iš mažmo
žių susidaro ir svarbus da
lykai.

Kai-kurie žmonės pyksta, 
kam aš rašinėju Į laikraš
čius teisingas žineles. Vie
nas "draugutis” man į akis 
oasakė, kad aš šmeižiąs ne
tik gyvus, bet ir numiru
sius. Mat, buvau teisingai 
parašęs apie Radzevičiaus 
smertį, tai jis tą vadina 
"šmeižimu numirusių”. Tei
sybė yra lygi visiems—gy
viems ir numirusiems, ir aš, 
kaipo žinučių rašinėtojas, 
visuomet teisybės prisilai
kau.

štai tas pats vyras, kuris 
primetė man šmeižimą, pri
sitaikęs apgavo vieną mer
giną. Mergina patraukė ji 
teisman ir suareštavo. Vie
nas geras žmogus užstatė 
už tą niekšą 800 dol. kauci
jos. Pasiliuosavęs iš kalėji
mo tasai nedorėlis pabėgo, 
nuskriausdamas ir tą žmo- 
gų, kuris už ji kauciją uždė
jo. Taigi šitokie padaužos 
ir pyksta, jeigu apie juos 
būna i laikraštį parašyta..

Tūlos musų moterėlės ir
gi jokios gėdos neturi, o el
giasi kaip laukinės. Po žmo
nių akių jos tokius dalykus- 
atlieka, i kuriuos civilizuo
tam žmogui gėda ir žiūrėti.

Kai-kurie musų vyrai el
giasi kaip maži vaikai. Vie
nas žmogus pasigavo kai
myno-gaidį ir suleido su sa
vo gaidžiu muštis. Supram 
tama. jis savo gaidžiui pa
gelbėjo ir kaimyno gaidys 
tapo sumuštas. Paskui 
vaikščiodamas giriasi, kad 
jo gaidys yra drūtesnis už 
kaimyno gaidį.

Patartina musų moterė
lėms, kad jos nepavelytų 
visokiems senberniams anie 
savo storas blauzdas grai
bytis, nes to graibymosi pa
sekmės gali būti labai liūd
nos.

i

S. F. Bitis.

GHtCAGO, ILL.
Atftaisymas klaidos.

"Keleivio” Nr. 1, mano 
prisiųstoj korespondencijoj 
iš Chicagos "Įdomios Moks
lo Draugu paskaitos” temos 
užvardyme Įsiskverbė zece- 
riška klaida. Pasakyta: 
"Mokslo stoka i žmonių gy
venimą”. Turėjo būti: 

"Mokslo Įtaka Į žmonių gy
venimą”. /

M. Šileikis.

Antanas Dyčius paeina iš 
Leliūnų miestelio, Kauno 
rėdybos. Jis atvažiavo Ame
rikon 1911 metais. Tuomet 
jis buvo tik 16 metų vaiki
nas. Pradžioj 1914 metų jis 
Įstojo- i Suvienytų Valstijų 
kariuomenę ir tarnavo pus
antrų metų ant Hawaii sa
lų, o paskui 9 mėnesius Wa- 
shingtono valstijoj prie sun
kiosios artilerijos. Baigė 
tarnystę Fort VVright, N. 
Y. Iš kariuomenės tapo pa- 
liuosuotas pavasari, 1919 
m. ir sugrįžo gyventi Į Lyn- 
ną su savo moitere lietuvai- Apie skandalą Gudienės lai

te Petronėle Ermošaite ir dotuvėse netalpinsime, 
sunum Antanu Hamiltonu. Mums rodosi, kad tenai kal- 
Dabar turi ir dukterį Alek- tė buvo ne vien komunisčių, 

Teisybę Mylintis. Sandrą Birutę. bet ir davatkų.

Redakcijos Atsakymai.
šermenyse Buvusiam. —

netaipinsime.



Kopernikui 
paminėti.

šiais metais sueina 
m. kaip gimė kunigas Ko
pernikas. kuris nustatė tai, 
kas dabar skaitoma papras
čiausiu daiktu, būtent, kad 
apie saulę sukasi žemė ir 
kiti dangaus kūnai. Be abe
jo yra ir dabar žmonių, ku
rie tam netiki, bet ši nuo
monė tiekų Įrodymų yra pa
remta, kad norintis su ja 
susipažinti visados gali Įsi
tikinti jos teisingumu. Vis- 
tik šis dalykas dabar nebe
sukelia ginčų, bet buvo lai
kai. kada pav. katalikų baž
nyčia ii’ dvariškija vedė 
prieš tokĮ mokymą kovą su 
didžiausiu Įnirtimu.

Taip vadinamajame vi
duramžyje (iki 16 šimtme
čio pradžios) katalikų baž
nyčia viską laikė 
koše. Pasaulinis 
tai. anot jos, esąs 
mokslo tarnas,
bažnvčios moksle vra vietų. 
_ a * • *"7 
kurios yra aiškiai pasenu
sios ar atatinka tik senovės 
žydų buriui. tai kiekviena 
mintis, kuri buvo priešinga 
dvasininkų reikalams, būda
vo užčiaupiama šio ir kito 
pasaulio galėmis.

Ir bažnyčia kaip ir seno
vės babilionieČiai tikėjo, 
kad žemė yra visko vidurys 
—centras, gi apie ją eina 
būriais žvaigždės, saulė.

Tas pat buvo manoma ir 
senovės graikų, indų ir ki
tu tautų. -Indai, pavyzdž.. 
žeme vaizdavosi šiaip: pati 
plokšti žemė (ji ištikrujų 

’i ant didelio' 
, o dramb

lys stovi ant didelio vėžio,! 

i, jie manė, laiko dievai! 
_ v x Įvairios kitos dvasios

gulėjo, nes kada jis gyveno, kad danguje ir žemėje vi 
tai socialistų da ir nebuvo, sus r. ‘ 
Bet jis taip pat nebuvo nei mykščio 
katalikas, nei protestonas.

—Maike. tu čia nori ma- sios 
ne apgauti.

450

savo ran- 
mokslas 

bažnyčios 
Kadangi

■kadangi jie nėra nieko pa- 
jgaminę, tai jiems nėra kas 
i ir duoti. Ir čia. tėve, socia- 
; listu mokslas kaip tik su
ninka su Kristaus mokslu.

—Bet tu, Maike. vistiek 
i negali sakyt, kad Kristus 
buvo sicilistas. Aš šventų 
raštų esu skaitęs gana 
daug, bet niekur neužtikau, apvali) onli

io dar negalėjo 
ši dalyką išaiski- 

•nas ir Kepleris, 
jmogus nėra koks 

u metu atsiradęs že- 
.tvėrimas (iš molio 
;>i. bet yra kilęs 
kiti gy viai, tą dėsnj 
Purvinas. Prieš šią 

katalikų bažnvčia 
kybinės organiza- 

v a ir šiandien. Bet 
• palaikoma vien tik 

tamsumu ir jų tikv- 
-mų kurstymu. Vi

ii- atskiro asmens 
ir veikimo dės

ite ' Marksas. Iki 
manoma, kad vi- 
tvarkosi kokia tai 

ar Dievo valia, 
akinimui Marksas 
galą. Kaip matome, 

ii protai visur Įstebi 
rūmą ir priežastin- 
kuriais vaduojantis 
virsta gamtoje tve- 

šios dėsningumo 
yra kita pa- 

kuri aiškina, 

yje apart proto 
nuvokiamų daik- 

am tikros jiegos

kiai, stebuklai, 

kimai ir t.t.) Pirmo-

—C-ut mornink, Maike!
—Labo ryto, tėve.
—Sei, vaike, mudu persi- 

skyrėva neužbaigę savo bai
lios pereitą kartą. Aš turė
jau skubint namo, kad mun
šainas ant pečiaus nepri
degtų. ir taip kai kurie 
klausimai liko neišrišti. Tu 
man sakei, kad jeigu Kris
tus ateitų ant žemės, tai jis 
sušauktų visus cicilistus ir 
pakeltų rivaliuciją, išvaiky
tų visus kunigus iš bažny
čių. 0 aš tau pasakysiu, vai
ke, kad jeigu Kristus dabar 
nužengtų ant žem3« tai jis 
iškasavotų visą jūsų paka- 
leriją.

—Ką tu, tėve, sakai, tai 
nieko nereiškia, nes tu neži
nai, ką tu sakai.

—Kaip tai, Maike, kaip 
tai aš nežinau, ką aš sakau! 
Ar tu mane už durna lai- 
kaf?' Ką?

—Tik perdaug nesikarš- 
čiuok, tėve. Jei nori daug 
žinoti, tai nusiramink ir 
klausyk, ką aš tau papasa
kosiu. Aš tau pasakysiu, tė
ve, kad tu labai klysti, ma
nydamas, kad Kristus nai
kintų socialistus. Jis to nie
kados nedarytų, nes jis pats 
buvo socialistas.

—Maike. neblevyzgok!

—Klausyk ramiai, tėveli kad tu, tėve, nežinai, ką tu 
Ar tu žinai, ko reikalauja šneki. Kaip gi Kristus galė-

S kad Kristus butu kada pri- dramblio nugaros,
gulėjęs prie jūsų partijos.

—Tas tiesa, tėve: prie so- o ši 
cialistų jis niekados nepri- ir

i

neišaiškinamus pir-i 
žmogaus protui i 

daiktus atlieka Įvairios dva-i 
•i ta tikėjo visos seno- 

rie apgauti. Tu sakai, kad vės tautos, iš jų tokias nuo- 
Kristus negalėjo prie jūsų mones pasiėmė ir bažnyčia, 
prigulei valuk to, kad justi Toliau 
susaidės tada nebuvo: tas žmogus panašus 

reiškia, 1 . „
savo susaidę butų turėję, jo reikalams: žmones valdo 
tai Krislus prie jų butų pri- Dievas per savo vietininkus 
sirašęs. Bet kode! tu nepa- popiežių ir kunigus. Šiems 
sakai, kad katalikų ir krikš- visiems sklandžiai sugalvo- 
čionių bimakratų partijos tiems priklausomybės laip- 
tada irgi nebuvo? Taigi aš tams Kopernikas suteikė 
galiu tau pasakyt, kad jei- nemažą smūgi.
gu musų ščeslyvos Smer-' Pasirodė, kad žemė su- 
ties parapija tada butų gy- vis ne pasaulio vidurys-ir 
vavus, tai Kristus prie jos ne didžiulė jo dalis, 
butų prisirašęs. Ką tu ant menkiausia dulkelė, 
to pasakysi?

—Aš ir

taip sanprotavo:
_____ ________,___ ,____i Dievą 

kad jeigu cicilistai valdo visą žemę sutvertą tik

socialistai ? Lygaus turtų 
padalinimo ir karių panai- 
kininio. O ar Kristus ne tą 
pati skelbė? Taip, tėve, jis 
irgi sake: "Kas turi dvejus 
marškinius, tegul vienus 
atiduoda- tam. kuris neturi 
nei vienų.” Arba paimkim 
tokį pasakymą: ”Atiduo
kit ponams, kas yra ponų, o 
žmonėms, kas yra žmonių”.

—Jes, Maike, bet cicilis- 
tai ponams nieko nenori 
duot. Taigi tas ir, parodo, 
kad jie priešingi Kristaus 
mokslui.

—Palauk, tėve, neper
trauk man kalbos, o aš tau 
išaiškinsiu, ką reiškia Kris
taus mokslas. Tik tėmvk, 
tėve, jo žodžius: "Atiduokit 
ponams, kas yra ponų”. Na, 
o ar tu gali man pasakyt, 
tėve, kas yra ponų? Jie pa
prastai valdo didelius dva
rus. Bet ar tu gali pasakyt, 
kad tie dvarai jiems pri
klauso? Iš kur gi jie juos 
gavo? Juk jie jų iš niekur' 
tu savim neatsinešė. Žemės 
jie nesutvėrė, taigi jie ne
gali jos ir pasisavinti. Trio- 
bas pastatė darbininkai. 
Galvijus auklėja ir laukus 
nudirba tai]) pat darbinin
kai. Ir jeigu gerai apsidai
rysi, tai pasirodys, kao po 
nai nieko, o nieko šiame pa 
šaulyje nėra

mokslu sj 
išaiškinti 
no Nluto:

Kad 
tai vieni 
mė.ie su 
su lipdyt 
kaip ir 
nustatė 
nuomonę 
ir kitos 
vijos ki 
ši kova 
žmonių 
binių ; 
suomei 
gyva vi: 
nius n 
tol buvo 
>uomer.ė 
"teisybe- 
Šiam 
padarė 
žymėsi) 
dėsniai 
gumą, 
žmogų? 
rėjų. Be 
pasaulėžiūros 
saulėžiura 
kad pašau 
ir jausmu 
tų veikia . _ _
(neapčiuopiami musu jaus-

: mams 
apsire 
ii srovė vadinasi materia
lizmu. antroji vitalizmu. 
Tari) šių srovių eina nuo se
novės kova. Sąmoningas so- 
icialistinis iausmas pamatan 
savo veikimo deda pasaulio 
dėsningumą (materializ
mą) ir nepripažista tokių 
dalykų, kuriu buk negalima 
niekad ištirti. Be abejo, 
daug kas pasaulyje yra ne
aišku. bet tik iki tam tikro 
laiko: protas ir jausmas tu
ri valdyti pasauli. Vitaliz
mas yra tankiausia palaiko
mas Įvairiu bažnytinių Įs
taigų ir šiaip neaiškių pa
žiūrų žmonių, kurie remiasi 
Įvairiom 
m ės 
mis, 
toritetai;
šiems 
jo;

EKONOMINIAI BRUOŽAI.
— ■ ■ —   — Parai* A. Bach. Versta H rust klibos.   ■—

ne;

dangaus ir že- 

neistiriamomis galė- 
taip vadinamomis au- 

Atsidavimas 

autoritetams žmoni- 
istorijoje tankiausia 

reiškia dvasios merdėjimą, 
sustingimą, o net ir žuvimą. 
Dabartini;; laiku tai yra la
bai išsivystę taip vadina
moje smulkioje buržuazijo
je. kuri apart savo smulkių 
kasdieninių reikalų daugiau 
nieko nemato.

Iš šios trumpos apžval
gos matome, kad Koperni
kas atliko žymų darbą, nu
statant gamtoje dėsningu
mą. Ir tolei jis bus minimas 
tol, kol žmogaus mintis ko-

(Tąsa)
šiandien man batai be galo reikalingi, ry- 
-.oj—gelumbė, šiandien aš sotus—dykai 

duonos neimsiu, o rytoj man ir duonos rei

kia, ir batai reikalingi, ir be kailinių aš ne
galiu būti. Oras ir vanduo visiems būtinai 

reikalingi, tečiaus nei už orą nei už vande

ni nieks pinigų nemoka, nes ir orą ir van

deni gamta dykai teikia. Bet už tą pati van
deni tenka mokėti, jeigu jam išgauti rei

kalingas darbas. Pavyzdžiui, miestuose už 

vandeni reikia mokėti pinigus vandens ve
žėjui arba miesto valdybai, kuri kanaliza

cijos keliu su pagalba vandentraukio aprū

pina miestą vandeniu. Reiškia, tenka ver
tinti prekes tuo darbu, kuris reikia padėti 

gaminant arba Įgyjant jąsias.

Gerai. Bet Įsivaizduokim sau toki dalyką. 
Musų kurpius mėgsta išsigerti. Jisai daž

nai baltakės ragaudamas, neturi laiko net 
gerai išsipagirioti ir siuva batus ne 2, bet 

4 dienas. Ir dėlto jis šit Įsigeidė reikalauti 

už batus ne 20, bet 10 mtr. audeklo. ”Aš, 

girdi, keturias dienas batus siuvau”. Tuo

met, aišku, kiekvienas atkirs gudruoliui: 

”0 tau reikėjo dar daugiau Įsikaušti, ir 10 
dienų ant pečiaus gulėti, gal ir atsirastų 

toks kvailys, kurs duotų tau 100 metrų au
deklo. gi aš pasijieškosiu kurpiaus, kuris 

per dvi dieni batus pasiuva”. Ir mėgstan
čiam degtinę kurpiui noroms nenoroms tek

tų atiduoti savo batus už 20 m. audeklo, 

jei jis nenorėtų jų nuo rinkos atgal namo 
gabenti. Reiškia, kurpius neteisingai rei

kalavo 40 m., nors jis besipagiriodamas ir 

iš tikrųjų knaibėsi keturias dienas.

Taigi musų kurpius privalo vertinti savo 

batus ne sulig tuo laiku, kurį jis sugaišo, 

bet sulig tuo. kuris būtinai reikalingas ba
tams pasiūti. Jei visi kurpiai Įstengia pa

siūti dvejetą batų per dvi dienas, tai ir jo 
batai bus vertinami dyiėjy dienų darbu, 

nors jis dėl kokios nors priežasties ir ilgi*u 
dirbo. • -i

žodžiu, musų amatninkai bemainikauda- 
mi vertina savo prekes darbo laiku, kitais 
žodžiais—kiekvienos prekės vertė pareina 

nuo kiekybės darbo, būtinai reikalingo to

sios prekės Įgijimui arba pagaminimui, ši

ta taisyklė reikia atminti, kadangi josios 

nežinant, sunku suprasti visą dabartinę 
tvarką, kuri taip žiauriai spaudžia varguo- 

menę. \

i

bet

Kodėl vos už vieną ar kitą pasau- 
ižemė sukasi apie saulę. Ko- iėžiuros
I • 1 • J 1 • 1 •

vėl pasakysiu, pernikas prie tolaikinio

tų prie jūsų parapijos rašy
tis, kuomet visi justi parapi
joms yra munšaineriai ir 
gerdami degtinę valgo laši
nius? Juk tu žinai, tėve, 
kad Kristaus tauta kiaulie
nos nevalgo.

—Tai tu nori pasakyt, 
vaike, kad Kristus žydas?

—Tai da ne viskas, tėve. 
Jisai skelbė visai kitokį 
mokslą, negu jūsų kunigai 
mokina. Jis liepė mylėt ar
timą savo, o kunigai per 
kiekvieną pamokslą keikia
si ir skelbia neapykantą. Jis 
liepė turtų nekrauti, o jūsų 
kunigas turi tūkstančius su
sikrovęs ii- jam vis da nega
na. Jei jam gerai neužmo
kėsi, tai jis numirusio savo 
parapijono ir Į kapines ne- 
palvdės. Arba paimkime ka
rą. Dievas pasakė: „Neuž
mušk!” o kunigai šventina 
kareiviu ginklus ir sako: 
„Eikit ir muškit’” Todėl aš 
ir sakau: jei Kristus dabar 
nusileistų ant> žemės, tai jis 
sumobilizuotų visus socia
listus ir išvaikytų iš bažny
čių visus kunigus, o jų tur
tus išdalytų biedniems žmo
nėms. Tu pats, tėve, gau
tum nuo Kristaus botagų, 
kad nešiojiesi kardą -prisi
kabinęs.

—Maike. man tavo pa- 
pagaminę. G mokslas nepatinka

4-X

krvpsni.
(”Ž-ba.”)

Į DARBA!
Vos tiktai prašvinta ry 
Iš sulūžusių landynių 

Eina žmonės viens už k i 
Purvini ir nusiminę. 

Eina, žengia, purvus ta; 
Jau i darbą reik skubėti. 

Nors dar rankos nesuspė 
Per naktelę atsilsėti. 

Taip kas dieną, kas amžK 
Velka jungą sunkų, kietą. 
Kol po juodąją žemele 

Kanda poilsiui sau vietą

I darbą, broliai, stokim 
Jau aušta laukiama diena 
Jau laikas pančius suda.; 

Vergais mums būti jau g 
Gana jau žudė ir kankino 
Ir čiulpė kraują iš širdie'. 

Gana jau dvasią mus sb? 
Ir rengė mums nuodus mirt 

Sukruskim, jau gana miegi 
Pasaulis laukia mus darbų. 
Parodykime musų priešams 
Galybę musų alkanų’ 

Jei pajiegu lig šiol užteko 
Nešioti jungą slibinų—

Užteks jų skinti laisvei 
Ir dirbt dėl vargstančių zm

šuo Sapnas.

III.
PINIGAI.

Pinigų atsiradimas.
Mainant batus ir audeklus, kaip jau ma

tėm aukščiau, žiūrima i tai, kad abiejose 

prekėse butų tiek pat darbo Įdėta. Visos 

prekės, išneštos rinkon mainomos tuo bu

du, kad visose viena Į kitą mainomose pre
kėse turi būti vienoda darbo kiekybė. Taip, 
pavyzdžiui, jei 4 pūdams kviečių pagaminti 
reikalinga dviejų dienų darbo, dvejetui ba

tų taip pat—2 dienų, 20 metrų audeklo—2 
dienų, tai visos šitos prekės galima drąsiai 
vieną kita mainyti—už dvejetą batų gali
ma gauti 4 pudus kviečių, 5 m. gelumbės, 

20 m. audeklo, arba veidrodi. O norint iš

leisti veidrodi, galima jj išmainyti i 4 pudus 
kviečių, i dvejetą batų, arba Į 20 mtr. au

deklo.

Dabar Įsivaizduokim tokĮ atsitikimą. 

Musų kurpiui reikia audeklo. Taigi jis pa
siuvęs dvejetą batų eina Į audėją. Lyg ty

čia audėjas vakar išmainė batus iš kito kur
piaus. Ir dabar jis nieku gyvu nesutinka 
antrą dvejetą batų imti. ”Kur man, sako 

jisai, dveji batai, vienerių man užtenka. 

Ot, man gelumbės reikia: boba sijoną Įsi
geidė pasisiūdinti,—kad tu turėtum gelum

bės, butų gerai, reikalą tuojau atliktume”. 

Bet kur bus pas kurpių gelumbė! Eina mu
sų kurpius Į kitą audėją, ten tokia pat is
torija, eina i trečią, ir ten tas pat,—visi ba

tus turi ir antrų nenori—kam, girdi, jie dy
kai valkios. Gailisi kurpius nesąs duonke

pys : duona—prekė slidi, valgyt reikia kas
dien, duona lengviau išmainyti, nekaip ku
ri nors kita prekė. Laimė—vienas duonke

pys sutiko batus duona pamainyti. Musų 

kurpius nuėjo duona nešinas Į audėją ir iš

simainė audeklo. Bet ir 0uokepys nepaten

kintas savo likimu: tiesa, girdi, duona il
gai nesilaiko, greit išeina, bet vis tik kai*-j

tais ir duoną sunku išleisti.Pavyzdžiui, gy
vulių augintojas turi karvę, kuri duonke- 

piui reikalinga. Nežiūrint i tai mainas jie- 
1 dviem labai sunku sudaryti: už karvę be 

galo daug duonos reikia imti, o kur pase- 
Į nusią, Įriedėjusią duoną dės:, pelyti pra

dės. žinoma, nelengva šiuo atveju ir gyvu

lių augintojui, nors gyvuliai visiems reika

lingi ir nesensta taip greit, kaip duona; bet 

jei jis reikalingas, pav., adatų, tai už kar

vę jam adatų tiek privers, kad jis visą sa
vo amžĮ jų nesunaudos. Reiškia, geriausia 

ir patogiausia turėti tokią prekę, kuri leng

vai ir greitai galima išleisti. Tokia preke 

visi noriai visa ką mainys, ypač jei ta pre

kė negreitai genda ir lengvai dalijama i 

smulkesnes dalis. Tokia prekė veik tas pat. 
kas dabartiniai musų pinigai. Ta prekė 

virsta maino Įrankiu, padeda sklandžiau, 

patogiau mainui vystytis.

Įvairiais laikais Įvairiose vietose žmo
nės pasirinkdavo tam tikslui Įvairias pre
kes.- Dažniausiai pasirinkdavo tuos daik

tus, kurių buvo daugiausia tame krašte. 

Slavai, pavyzdžiui, ir iš dalies lietuviai se
novėje kitų šalių pirkliams mokėdavo už 

atvežtas prekes žvėrių kailiais, nes tuomet 
ir Lietuvoje ir dabartinės Rusijos užimta

me plote buvo dideli miškai, kuriuose vei

sėsi daugybė visokių žvėrių. Kitose vietose 

mokėdavo gyvuliais; sakydavo, tas ir tas 

kainuoja tiek ir tiek avinų, jaučių, arklių 

ir t.t. Dar ir dabar yra Afrikoj ir kitur 

laukinių žmonių, kurie už viską mielai ima 
tam tikrų juros gyvūnų kiaušelius. Tais 

kiaušeliais jie puošiasi ir juos labai mėgs

ta. Jie renkasi tuos Kiaušelius jurų pakraš

čiuose, varsto juos ant siūlo ir juos varto
ja maino reikalui.

Tečiaus visos minėtosios prekės nepato
gios nurodytiems tikslams. Vertė jųjų—jei-- 

gu jasias vertinti darbu—nevienoda, kas

inėtai keičiasi, tai kyla, tai vėl žemyn krin
ta. Reiškia, niekuomet tikrai nežinosi, kiek 
už jasias gausi kitokių prekių. Nepatogu 

dar ir dėl to, kad jos labai greitai genda ir 
užima daug vietos. Dėl to žmonės pamažu 

pradėjo mokėti tokia preke, kimios vertė 
ne taip jau dažnai keičiasi ir kuri veik vi
sai negenda ir laikyti patogi. Ta prekė— 

tai auksas ir sidabras. Maino reikalams 
tinka auksas ir sidabras dar ir dei to, kad 

jie galima skirstyti Į mažas dalytes, Į Įvai

rius gabalėlius, ir jų vertė nuo to nemažė

ja. Kiekviena ir mažiausia dalelė turi sa
vo kainą. Reiškia, auksu ir sidabru galima 
mainyti stambius ir mažus, brangius ir pi

gius daiktus. Dar vienas gerumas: mažus 
aukso arba sidabro gabaliukus, reikalui 

esant galima sulieti Į vieną dideli gabalą, 
gi kitokios prekės, jeigu jąsias susmulkin

ti, pagenda ir iš mažų dalelių jau nieku bu
du nepadarysi didelę. Pavyzdžiui, gyvulių 
kailiai supiaustyti niekais pavirsta. Antra 

vertus, ne visi, kad ir tos pačios gyvulių rū
šies, kailiai vienodi. Pav., lapių kailiai. Juk 

būna didesnė ir mažesnė lapė, vilnota ir vi
sai nuslinkusia vilna. Tuo tarpu auksas bei 

sidabras, jeigu jis tik tyras, visada vieno
das.

Taigi dėl patogumo žmonės ir pradėjo 
kapoti auksą bei sidabrą Į vienodo svaru

mo gabalėlius. Iš pradžių buvo paprasti ga
balėliai Įvairaus didumo bei svarumo. Il

gainiui juos pradėjo daryti vienodus, tam 

tikro pavidalo, o kad jų kiekvienas negalė
tų dirbtis, ėmė juos dirbti valdžia atspaus- 

ciama. "atmušdama”—dėl to dar kai kurie 
lietuviai vadina „muštinis”, rusų „rublis” 
iš "rubit”—tam tikrus valstybinius ženklus 

—carų galvas, vienagalvius ir dvigalvius 
erelius ir t.t. ir t.t.

Pinigai—prekių vertės saikas.
Atsiradus pinigams buvo lengviau spręs

ti prekių vertę, taip pat buvo lengviau ly

ginti Įvairių prekių vertes. Visas prekes 
pradėjo pinigais vertinti. Kaip galima bu

tų sulyginti dviejų akmenų sunkumą, sva

rumą, t.y. sužinoti, kelis kartus vienas už 
Įkitą sunkesnis? Turint svarstykles, tatai 

atlikti labai lengva. Pasvėrei vieną, pasvė- 
rei antrą, pažiurėjai, kiek katras sveria,— 
ir aišku, kaip ant delno. Pinigais matuoja

ma prekių vertė, kaip svarstyklėmis sai
kuojamas daiktų svarumas.

i*7 (Toliau bus.) /
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Sveikatos Kampelis^
AMERIKOS 0KB1NKŲ OR 

GARIZACUOS DARO 
GERA BIZNI.

DRABUŽIAI IR SVEIKA-’ Neretai pasitaiko, kad 
TA. -pas dantų gj’dytoją vaikai

Dr. Alatthias NieolI, Ne\v ateina vieni be tėvų. Kaip , 
Yorko sveikatos komisio- rodos nepaprasta ir riuosta- 
nierius, pagamino sekanti bu! Kituose atsitikimuose tė- 
straipsnĮ, kuris buvo išsiųs- vai, ypatingai motinos, ku-

Providence, R- !• 
25 26, 27, 28 ir 29 d. 
Maine ir N. H. vals. 

1, 2, 3, 4, 5 ir 6 d. 
Bostono ir apielink. 
9, io, n ir 12 d. 
Amsterdam, N. \- 
13 llerkimer, N.Y. 
11 Utica, N. Y. 
15-16 Binghamton 
17. 18, 19 ir 20 d. 
•Scianton, Pa.
21 Pittston, Pa. 
21-23 Wilkes-Barre, 
21 Plvmoufh. Pa.
25 
2<> 
■>- _ i * 
ir 
31 M t. Carmel, P 

Visuose prakalbų

Kovo

Jieškaų tėvų JQNq GERULAIČIO, 
A.ržuolupių kaimo, Lukšių valsčiaus. 
Sakiu ap.'kritiv;; apie 18 metų iš 
l.ietuvo.-" ir rodvs atvažiavo ; Nau- 
L'atuck, Conn. pas J. Jųrkšaitį. Mes 
3 sesers ir vienas brolis palikom pas 
svetimus. Mamai mirus, tėvelis r.cat- 
siųsdavo nei laiško. Taipgi jieskau 
pusseserės Onos Bartkytės-^laksvy- 
tienės. Tunišių kaimo; ......
Hammond, Jnd. Malonės 
veliu atsišaukti arba kas 
žino teiksis pranešti. Aš 
į Amerika ir noriu pasimatyt.

Lietuvis Optoaetrirt»$DR. L. GOLDEN
Bostone: 99 Green Street

Valandos: 3 iki 4 ir 7 iki 8 P. .M.
Telefonas Haymarkct 2288.
Rovbury: 16 Cranford St.

Netoli VVarren Street 
Valandos: nuo 8 iki 9 ryte, 1 
iki 2 ir 9 iki 10 vai. vakare

Telefonas lio.vbury 0131. 
KALBU RUSŲ. LENKŲ IR 
1.1 ETŲ Vi V KALBOMIS.

Ūkininkų organizacijos 
1923 metais padarė suvirs 
du bilionu dolerių biznio. 
Tą parodo Suv. Valst. žem
dirbystės Departamento 
skaitlinės. Tos skaitlinės su
linktos nuo raportų iš 6,639 

‘ ‘ , kuriu biznis 
fclasiekė $1.200,000,000. Rą-

I
»*

ir
ONA GI Ri LAlTUivĖ 

i 136 Sv. 50th Avė. e'icc.o.5dth Avė.

įioms vaikų auklėjimas ir-tasperradio:
MJ - ‘

ro žmogų sveiku, bet jie lo-'
šia svarbią i
<
gelis nepamąsto apie svei-^miegę, net ir
katą, kuomet pasirenka vė-'apsaugojus juos nuo nęlai-
liausios mados drabužius,• mių, ligų, ir blogų jiasietgi- „ 'i- • -
kurie nėra tinkami kasdie-mu gyvenime. Bet čia, lei-'veik 90 nusimtis purdavine- 

niniam nešiojimui. Daug džiant vienus 

žmonių 
nei pusės mylios, nes jie dė- .
vi persunkius drabužius ir ^erga. 
pennažus čevervkus. 1

"Pažiūrėkime i ii

Nors drabužiai nepada- jų dabojimas yra didžiausiu. 
žmogų sveiku, bet jie lo- motinišku idėalu gyvenime, 

šia svarbia role žmogaus‘aukauja savo vaikams ri- y 0010
sveikatos 'palaikyme. Dau-!^ savo jiegas turtą, 2.^)0 Veglnizacijų

pasti, ka<. ,|ai-neatsak.

Iš 8,313 organizacijų be-

i
n

;ibu su tė- 
apie juodu 
atvažiavau

III. lšegzaminuoji* akis, priskiriu 
akinius, kreivas akis atitiesina 
ir amblyopiškose (aklo»e) aky
se sugrąžinu šviesą tinkamu 
laiku.
J. L. PASAK ARMS O. b.
447 Broad"ay. Su. Boston, Maaa

lYijieskau -avo vyro \ iiiaio Klimo. 
Jis paliko mane tl m;iZ;.is vaikais ir 
nežinau kur dingo. Aš neturiu is ko 
pyvent', lodei meldžiu greitu iaiku 
at-įšaukti. Je. neatsišauksi, tai a', 
busiu priversta jieškoti atsiskyrimo.

ANGLĖ KLIMIENt. (6) 
iktL.'i ti.aBaghersĄve. l'etroit. Mich.

)
TeL: Richmond 1410

Dr. David W. Resen
i Kalba Lietuviškai, lenkiškai
‘ Rusiškai.
i G Y IK) CHRONIŠKAS IR

SLAPTAS
VALANDOS.

. Nuo
Nuo 
Nuo
221

BOSTON. MASS.

Edwardsville, 
Hazleton, Pa. 

-■>0 Mahanoy City 
Shenandoah, Pa.

a.
j rengi

mo ir aukų rinkimo reika
luose prašome rašyti komi
teto antrašu:
L. U. L. S. B. R Komitetui,

195 Grand St.r 
Brooklyn, N. 5’.

?• iri

APS1VEDIMAI <

LIGAS.

St.. l>ost»n. Mass.
Richmond 0380 
vyry ir moterų 
chroniškų ligų

Dr. H. M. Landau 
GYDYTOJAS ir chirurgas 
220 Hanover

Telefonas
Specialistas 

slaptų ir
Valandos: nuo 9 ryte iki 8 vak. 

Nedėldieniais iki 5 vakare.
Patarimai dykai. (—)

10 ryto.
3 dien*.
8 vakar*.

HANOVER ST,

8 tK> 
2 iki 
7 iki

vaikus pas1 jo ūkių produktus, ir apie 
— r. -------*-s pirko ūkių

Grudų pirkimo 
ir pardavimo organizacijos 
sudarė 30 nuošimti visų or
ganizacijų ; pienininkystės 
produktų organizacijos su
dalė 22 nuošimti; gyvulių—- 
14 nuošimti: daržovių ir 

i vaisių—11 nuošimti.
p 2,600 grudų organizaci
jos padarė biznio už $490.- 
000,000: 1.841 pienininkys
tės produktu organizacijos 
padarė .$300,000,000: 1,182 
gvvuliu organizacijos pada
rė $22<).000.000 ir 9-56 vaisių 
ir daržovių organizacijos 
padarė $280,000,000 ; 78 va
tos organizacijos nadarė 
$100,000,000 ir 14 tabako or
ganizacijų padarė $132,000,- 
000.

lį negali pėsti nueiti 1 dantų gydyto ją, visai .kitaip 10 nuošimtis 
sės mylios, nes jie dė- yra. Daleiskime, vaikas su-! į'e^menis. Gi

„ . kuriame atsitikime 
medicinos daktaro pagalba 

armiją .V’’^ šaukiama, ar tėvas ar 
pėstininkų. Tie kareiviai tu- motina leis vieną jaunuoli 

Orvdvtnia ? no rG-jri nešioti didelius čevery- pas gydytoją? Visai ne. Čia 
kus. nepaisant kaip atrodo, p ienas is tėvų eis sykiu. 
Kalbant apie čevervkus, pa-“Daktaras išegzaminavęs li-

PAJIEŠKOJIMAI
prastai vyrai nešioja tinka- jg011j’ pasakys tėvui ligos pa-; 
mesnius čevervkus už mote-;vojingumą, ypatybes ligos 

kurie įužsikiėtimų ir kaip apsau- 
Jgcti kitus namie esančius 

kus. užmiršdami, jog kuo-’1.1”0 ligos.. Gydytojas tąip- 
met atsistoja, ju kojos pi!- Lpu pasakys, kaip serganti 
ną coli pasidaro ilgesnės,; vaiką užlaikyti, kokį ir ka- 
negu kuomet jie sėdi. Bet (*a jam maistą duoti ir ku
kąs kitas su musu moterė- (^a vaistus duoti, ir kitus 
lėmis. Jeigu jos tik žinotų tam reikalingus nurodymus 

kiek da'rbo atneša gydyto
jams perkant netinkamus 
čevervkus. tai savo kvailas 
madas pamestų. Užtrinos. 
naujakauliai, Įauganti na
gai, ir kiti panašus skaudė
jimai yra priežastys augštų 
kurkų ir siaurų čeverykų. 
’Stailiški’ čevervkai pagim
do ligas, kurių čionai neifh- 

nėsiu.
”Nors vyrai aplenkia mo

teris nešiojant tinkamesnius

ris. Bet yrą ir vyrų, 
perka pertrumpus čevery- 
kųs. užmiršdami.

suteiks. Argi galėtų vaikas, 
tas nesubrendęs jaunuolis 
gyvenime, suprasti ir išpil
dyti panašius gydytojo Įsa
kymus? Tai ne. Nes liga, 
vaistai, daktaro mokinimai 
ir Įsak.vmai yra svarbus da
lykai, kuriuos tik pilname
tis žmogus, kaip tėvas arba 
motina, gali suprasti ir juos 
rinkamai išpildyti..'

Bet kodėl tėvai 1‘ėtkaY- 
čiais leidžia vaikas vienus

Lietuvos Universiteto 
Studentu Prakalbu 

Maršrutas.

čevervkus, bet kituose da- Pas dantų gydytoja ir visą

lykuose negali su jomis ly
gintis. Alės girdėjome isto
riją apie ūkininką, kuris 
ant žiemos apsisiuvo šil
čiausiais drabužiais, ir taip 
buvo pakol atėjo pavasaris. 
I klikai persimainė. Šiomis 
dienomis vyrai nešioja viso
kias flanelines apatines 
drapanas ir pamiršta jas 
nusiimti, bijosi šalti pagau
ti. todėl gal daugiaus vyrų 
plaučių uždegimu serga ne
gu moterų, kurios šalčiau
siose dienose deri šilkines 
pančiakas. Krutinės apsau
goto jas ir flaneliai taip rei
kalingi sveikatai, kaip ir 
dailei. Žmonių nuomonė, 
jog žemo kaklo, be ranko
vių suknios yra pavojingos 
sveikatai, neteisinga. Šalti 
daug greičiau galima pagau
ti Įkvepiant prastą orą, ne
gu apsirengiant lengvomis 
drapanomis.

"Kaslink drapanų turim 
atsiminti kelis dalykus, o 
užvis pirmiausia apie kūno 
tinkamą vėdinimą. Visi ži
nome. kad ant oro dirban
tis darbininkas 
šiltesnių 
dirbantis 
nimo ki<»uouii<*o o»<*i vue, 
ypatingai kuomet užtvirtin
ta. jog susidūrimas oro su 
kurni yra reikalingas svei
katai. Ištyrinėjimuai tani 
gyvulių parodė, jog kuomet 
oras neprileidžiamas prie 
kūno, gyvuliai būna uždu
sinti. Tas pats gali atsitikti 
ir su žmonėmis.

"Visi turėtų žinoti, jog 
drapanos pirmiausia turi 
būti liuosos. Neturime pirk
ti mažu čeverykų. kad nors 
musų kojos didelės; nepri
valome nešioti persikas 
apatines drapanas. Jeigu 
kasdien vaikščiotume, jų 
nereikalautume.”

reikalauja 
drabužių, negu 

ofise. Vėdi- 
klausimas svarbus.

F.L.I.S.z

žodis tėvams.
Rašydamas ši straipsneli 

kreipiuos i tėvus dėlto, kad 
tie dalykai, kuriuos čia ap- 
rašysiu, artimiausiai stovi 
tėvų, ir kad tų dalykų pa
tvarkymas yra jųjų ranko

se.

atsakomybę palieka, vai
kams ir dentištuį * yra rim
tas klausimas tėvams. To
kiame atvėjuje žmogus ma
nai. kad ar tėvai turi visai 
maža supratimą apie taip 
svarbius dalykus savo vai
kų reikalo, arba manai sau, 
kad tėvai nepaiso, jei kas su 
jais blogo atsitiktų. Sakysi
me, dantų gydytojas sąži
ningai ir tėviškai patar
naus, padarys tą. kas yra 
reikalinga, ir pasakys kada 
vaikui vėl atsilankyti, bet 
ar vaikas tą išpildys? Tai 
ne. Be to, žmonės turi atsi
minti. kad dantų gydytojas, 
taip lygiai kaip ir abelnas 
gydytojas, vartoja vaistus, 
kurie yra idedami j skau
danti dantį ilgesniam ar 
trumpesniam aprubežiuo- 
tam laikui, ir kad tam laikui 
išėjus vaistai turi būt’ išim
ti ir kiti Įdėti arba kas kita 
daroma, o kitaip ligoniui 
daug žalos gali pasidaryti. 
Aukščiau minėti dalykai 
yra svarbus ir tėvai netu
rėtų vienų vaikų leisti pas 
dantų gydytoją.

Toliaus, visiems yra gerai 
žinoma, kadwaikai yra bau
gus, gėdingi. Jie bijosi den- 

tisto grąžto ir kitų taip va- 
namų ^kabliukų”. Jie taip 
jau daugiau bijosi skausmo 
negu suaugęs žmogus; ir 
jeigu tėvas ar motina atei
na syk i ik visad savo vaiką 
gali padrąsinti. Nepaisant 
ką dantų gydytojas vienam 
vaikui pasakys ar patars, 
dėl baimės ir skausmo ir 
kad nereikėtų jam vėl grįž
ti pas dentistą, vaikas par
ėjęs namon pasakys tėvams, 
kad viskas jau pabaigta, pa
meluos, kuomet svarbus 
darbas, gal visai dar nebus 
pradėtas. .... . ?

Tėvai turėtų daugiau do
mėtis panašiais savo vaikų 
reikalais, ir svarbiuose rei
kaluose jų vienų niekur ne
leisti eiti. Tokiuose atsitiki
muose ne vien tėviškas ap
sileidimas yra papildomas 

linkui savo vaikų, bet taip 
jau yra sulaužoma pridera
ma tėvų atsakomybė savo 
vaikams. ("Gydytojas") 

Dr. P. G. Luomons.
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Susidaręs nepartinis ko
mitetas remti Lietuvos 
Universiteto lietuvių stu
dentų draugijos atvykusių 
atstovų darbą—rinkti aukų 
Amerikos lietuvių visuome
nėje neturtingiems lietu
viams studentams bendra
buti baigti statyti prie Lie
tuvos Universiteto, yra nu
matęs tiems atstovams že
miau paduotą prakalbų 
maršrutą. Čia skelbiama 
tik pirmoji to maršruto da
lis.

Komitetas maloniai kvie
čia ir prašo draugijų, orga
nizacijų ir pavienių lietuvių 
darbuotojų savo kolonijose 
padėti suruošti prakalbas 
studentų atstovams nurody
tose maršrute dienose. Pra
kalbos bus žingeidžios ir 
naudingos. Kalbės šiais me
tais baigiantis Lietuvos 
Universitetą (teisių, fakul
tetą) praktikavęs teismo ir 
administracijos bylose (pro- 
vose) studentas Kazys Mar
čiulionis. pasižymėjęs kovo
se už Lietuvos Nepriklauso
mybę visuose frontuose; vi
siems Amerikos lietuviams, 
turintiems kokių nors rei
kalų Lietuvoje, jis duos pa
aiškinimų ir patarimų be 
apmokėjimo. Kitas kalbėto
jas bus z leitenantas stud. 
Vytautas Banaitis, pasek
mingai dalyvavęs kovose su 
lenkais Jis beto skambins 
ant sen’ausio lietuvių tau
tos muzikos instrumento— 
kanklių liaudies dainas.

Prakalbų maršrutas bus 
sekantis:

Vasario 1
^4
• 9

•)

I

u

n
y'

Stamford, Conn. 
Rridgeport, 
New Haven,

2
o
O

5-6 Ansonia,
7 Union City — 

Naugatuck, .

8-9-10 Watcrburv, ” 
11 Bristol, ‘ ”

12. 13 ir 14 dieno
mis New Britam, ”

15-16 Hartford,
17
18

,,

n

J*

n
y?

•*

Manchester.
Thompsonville 
Springfield,Mass 

Westfield, 

Holvoke, 

23 ir 24 dieno

mis Worcester, ”

rip:

l

|)i ''1... J.' ■) ib-;. . laiK.t.- kaip ji gyv
•< A- . ■ . '?! O ŽIU civ.’i SUUrlti It’*"

Į »i’t kjts *ipic žinote malonėki e

VINCAS h ALAšINSKAis
l i6 Jers<-v S .. Ansonia, Conn.

j Aš. Jurgis I'iKloni.-. pąl.esKau sn-
i vo giminiu: !>r< liu Vinco Dudeno

l >is yia ki::: . ;j. ; taipoj pusbroliu
Pūdomų -Jono, .\ntano. Kazio ir tri-

•ju Jurjrių. Aš paeit-.u iš Suvalkų i 3-
j dybns. l’;:p--it>:tio kaimo. Meldž u
laiškais alsinau kti šiuo adresu:

JCRGĮs DUDONIS
Box 175 Mather, Pa.

i Aš. Alekna
a Sclvestravičia. p t-

1 m skitu savo l>i oi.o Kazimiero Sei-
i vcsti aviėiaus. Gatakiu parapij* s.
(Tauratres apskri u s. Šer iaus jis g- -
veno Ca: neųic. ’a. .’.mldžiu atsišau..-
ti, rtfs turiu lai svar;>u reikalu.

X JOHN AURiLLA
18 Aller St.. N.w Verk. N. Y.

Aš. Varias Y. -..a. pajieškau sato
pii< Onos ikicnės, po {ėvai<
l‘< trauskiub’s. J - Lietuvos paeina iš
Lapupio kaimo. i ; ienų ;-,arapijos. .1;
pabėgu nuo mai ai.uu sykiu 10 1.

i lienės s'i Kaziu Pipiru ir paėmė »
Imtut dūkte i v. ■ .u Eleonor (Levu-
i t, L Jied’i turi . 39 metu. Pipiras
1 didelis >r raudo -. o Ona -vidutinio
* ujrio. balta, pia . tamsiai geltoi ’.
(riebi, sveria su > :5 Lt’o svatų. Esu
jtirdėjes. kad ii • u gyvena ten krr
apie t hicajra. o cal .oaėioi Chicagoj
ir laiko jrroseišt i. Kas pirmas pra-

i neš, gaus doien t eilės ki;-.gu.
VACL. TONIKA

3150 i > St. 
Į .

Detroit. Mich.

Pajieškau Jor. Ziaunčs. apie 8 mc.-
i nesiūs pirmiau ..ver.o Chicago, IT..

TV719 \ incennes Are., drbar nežinau
kur. Jis pats m ■ ties atsišaukti a--

Į ba kas apie i o teiksis pranešti.
JURGIS ADOM MTIS

1155 G rovė St„ Virden, III.

Aš. Viktoriia 1 jkošiuniutė. po v' -
ru Kolona nė. t> . 'ieškau savo broli J
Juozo ir Jono I : tošiunu. Serijų p:.-
raitijos. Alvtaus O-kriėio. Vainiuni
kaimo. M Idžiu orinius atsisaukt)
šiuo atirt sn:

ANT.YN \> GĖLOMS
2 Jacob Court W o ret ste r. Ma ss.

Paj:eškau Jur Jo Bruozaičio. kai;-
no rčtlvbos. t len ;<< iaikas algai gv-
venom pas llrt. ant burdo. M< 1-
dziu atsišaukti .rba Kas apie ji zi-
net. pri'.neškit s jo adresu:

ANTAN AS LALCiS
S06I Witt S .. Detroit, Aiich.

Pajieškau <i juo Vinco Kupri >.
nuo Ukmer gės. >te i 1 metų Amen-
ko;c, lai ogi ir k ti diaugai ir paži -
tam i malones a įsiiukt nuo Rokiškio
ir Snictoi kaiti.'

ANTAN '" <A?.IOV DTUS
3G06 E. Špoką;

.
St., Taeoma. Wacb.

Pajieškau augų Pranciškai?
Ptavalinsko is k jprių kaimo. Lukšoj
oarap'jo s Suv. rėdybos; ii Juozo
Batai’-io iš l.uš j, Suv.Jkų rėdybo \
Aš ka tik suv u is Lietuvos ir t -
riu tlauv sva reikalų, .'.icliiž; it
pačiu atsiš:ini ’ arba kas apie |u<•-
z.ir.o malonės nesti. (j)

\. š U1K A
Box !>5. < meord. Mass.

Aš. Jokūbas ( ruckunas, pajiešk; u
Kazimiero Še. ■. kuris ls metu a -

išvažiavo l.vnilono. Anglijoj. .
ČhicatJK I!L ■riko.!. Meldžiu atsi-
šaukti šiuo (5)

J. Gili ( K C X A S
157 Laki fieM • ve.. Montreal Ea.-t

t'ar.ada.

Pajieškau r • slovo Ger.io ir vi u
Įsiminiu, k’.tri’ " įeina nuo Taurai** •
apskričio. 85. ilės valščinus, M<> i-
kaičių sodos. > 51

1 VLL' \S GENIS
108 Anu s Montello. Mass.

Pajieškau ‘ ■' go ANTANO KA
BALIAUS. ■veno ( ievelaude a,
Detroito, ka- ie jį žino malones
pranešt' ari'- - lai atsišaukia. UI)

JOS <;< ’RDIMON
171 Thini ■" . Albar-y. N. Y.

Paiieškm: rs dukters Marcio-
. no.- Milžiną >' s. Kauno gub.. šiau
liu apskr.. ■- mų paraip.. Taiksiu
kaimo. Gird< ;k gyvena apie Bos-
tona. Lai at- - ‘ Ja aiba kas apie ja
žino, malors ■ a nesti. (į)

KA7JMIEK' ' M ARTI N KUS
2169 Oroge <■., < 'oveland. Ohio.

sc-

Pajieškau a 
arba našlės be 
n.a, gražaus su 
geltonų plauku 
Butų geistina, 
hį'itgų. Aš esu 
getų amatų. 
Merginos a;>i' 
Slrss.. meldžiu 
veikslą mainėsi' 
gražinsiu. Vai! 
stamp”.

F. J. I
129 \allcy St.. i.av. renee. Mass,

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

i;!vnu
>-“>5 

noi'N
2 m., 

sva

25

19

20

21

22,

y,

‘ Aš.
seru Morto- 
Satkienės. \ 
Merkinės
Malonės at- 
terksiiės pra 
tarpjri ir.ale

. Intai

Juozti- !' liM;Pas. pajieškau 
•niutes ir Salomėjos 

su!>., Traku apsk., 
H"i"iinkų

. u. , arba ..........
Gimines ir tlraucai 
•kaukti.

< I’.UBEN 
•veland, Calif.

J s
kaimo.

žinantieji
_ _____ ,_i

(O

EUROPEAN FEATHER 
IMPORT1NG HOUSE 

l.oucll Street. Boston. Mass.

Pajieškau apsivcGiraui mer«in<’< 
arba jaunes našlės be vaiku, tar;,e 
20 ir 35 metų. A.- , su -l'' metų, švie
sus ir aiškus vaikinus. <leistina, kai 
tašydamos laiškų pri.Gųstuniet ir sa
vo paveikslą, kurį ant i>areikalavii': > 
sugrąžinsiu. I’latesnii. žinių suteiksiu 
laiškais. Ats;.';\:nn duosiu kiekvienai.

B
es-llarre. P;..

. kurį 
Platesniu 
įkvina d,;
J. J AKI 

26 l)extcr Sf.. Wil!

Pajieškau a|fsi 
našlės ubą <vvar 
31 metu amžiau.-. 
31 metu. G< iština 
inos ir paveikslą 
veikslas bus suųrą <i:.t;.s 
kalavimo. Našlė arba ųy 
būti ir su vienu kūdikiu.

S.ZAKS
9523 Russell St.. Detroit. Mich.

rcdimui merginę 
ašies, tarpe 2 

As esu vali 
kad atsišaul 

prisiųstumet. 
ant p: 
maste

REIKALAVIMAI
Reikalingas hekeris, kuris 

li-'l.iti bekar.ies g:.i oą.
\. VERAPICK AS

56 (lak St.. Middlcboro. .Mass.

Tai. So. Boston 506-W
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVYS DENTISTAS.

VALANDOS Nuo • ild 12 di«n«.

Nuo 2 iki 9 vak.
NEDĖLIOMIS: 
iki 1 v. po pietį.

Seredomis iki 12 diena. 
Ofisas "Ke’eivio’* name

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

LIETUVIS DENTISTAS
•į Valandos: nuo 10—12 dieo*: 

nuo 2—5 po plotų;
d nuo 6—8 vakato;
jį Nedčlioiuia nuo 10—12 iii—B

»? 705 N. Main st. kam p. Broad «L 
' & MONTELLO. MAS8, \

Į ------------

» <1

I

T«L B—eb MM

OR. N. M. FRIEBiM ■
SPECIALISTAS VBNIB1MV i 

UGŲ. 
VYRŲ 1B MOTBBV. 
Tai—i kraoje Un ir 

■cnwitrrw

■■

Valaadoi: Nuo • ryto U 
• TlkMU.

im vashington n.
BOSTON. MASS.

V
-

F. AD. R1CHTER &

NENUSIGĄSKIT^
JIS TIK IEŠKO BAMB1NO

Kab>« M c*

mokėtą

REiK ALINGAS jaunas vyras 
pe 18 ir 19 metų, kuris norėtu išmok
ti dratų kvieti inio darbo. Gera alga 
mokinanties. At-i- ;ukit. į \Vire Shop, 
10 Pruvince Cuuu Boston. Mass.

PARDAVIMAI j 
k

1

IK

Groserne ir Bučernė
rs įduoda pigiai, savininkas tur k-y

važiuot. River Aiarkct. Klauskit
10S Itivcr SI.. Havcrhill. >iass. < *>

PARSIDUODA FARMA.
IS .-ikrų gero: žemės, gero- tris 

L,s. gilaž.i apiciinkė. Parduodi: 
gyvuliais ir padarais. Aš turiu 
daugiau gražių l'annt). Noridai 
platesniu žinių klauskite iht iaisk

tai jum- 
iKriiu.me. 
vėdinti. S

r<

yra r.cpa vonrg.’s - cininga.—salėjas, :sgęk".» 
vidurių palitaororojas.' ; ' , ' '■ • į ,
Kūdikiai mėgsta j:. Jie net rr£a dš-gians.
Jei jūsų krd'i-’s neratrrs. turi aptrauktą liež”vį 
negali ramiai, r. eg i. lai ai. verkia terši skous'inj 
kankinami:■ t t :s\;d. kitc jo sistema s-j len-'rj 
vidurių ; :;li;:<> <>:<.i i. lokiu kaip Rambia®. Jis j| 
ims st: noru ir daug geriau jausis nuo io. J kelias 
valandas nemalonus simptomai turės pranykti.-" 
CO, 104.114 So..4th Street, BROOKLYN. N-lfc

------- ------------- ------ ------- - ■- -—i.

T

Į

mi šk roi.i. r \< ii angį.
Bov UIS. (H) Grand R.ipids. Mich.

MOTERIS BAKBERYS
Išbandyk musų vaivos ir veido 

massatre su Vailet llavs. >2 už kiek
viena pądymą. Mes taipgi išmokina 
nic barbe'io amatu i trumpą laiką. 
Delei informacijų rašykite: (■>

VI Nossoknff's IntcmatiOiial 
Barbcr School 

1242 Pcnn Avė- Pittsbargh. Pa.

PATARMĖS MERGINOMS
apie lyties dalykus.
Parašė M. II. Saugcricni.

Knvga papuošta tani tikrais 
veikslais. Išleido F. -T. Stropienė, 
dėdama naudi 
rims.

Kurios da šitos knygos 
tuojaus užsisakykit.

• pa- 
pri- 

igų patarimų ir mote

neturit. 
Ji kainuoja $1.0) 

Pinigus galima atsiųsti per moncy 
orderį, arba įdėjus popierinį dolerį į 
laišką. Adresuokit taip"

MRS. V. KADAVKH (-)

Lietuviškai -Lenkiška Aptieks
Jeigu norite teisingų vaistų žemoms kainoms, tai visada Ateikit* 

ant 1 (M) Salėm st., kur rasite visokių naminių vaistų, šaknų nuo Viso
kių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjitn- , nuo užsisenėjusio reuma
tizmo. nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valymui, nuo uždegimo plao- ' 
čių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių siaptinfrų 
ligų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrukime dėl vyry ir : 
moterų. Kielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių turime. Mes 
jums patarnausime kuogeriausiai, pašaukiame geriausius daktarus 
per telefoną uždyką. Todėl, jeigu norite gaut gerus vaistus ir sočė- .

dyt pinigus, tad ateikite į APTIEKĄ po numeriu

100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.
•HA

r
MEDlt INOS DAKTARAS

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

Specialistas Slaptų ligų moterų irvjrų, kraujo ir skurus. Kalba len
kiškai ir rusiškai.

Telefonas Hayraarket 3390
69 CHAMBERS STREET. BOSION, MASS.

I
! 
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VIEN A I I N £ L1 ET U V1ŠK A

APTIEK A
ifO.STONE

RECEPTUS SETĄ ĮSOM EUROPOS ir 
AMERIKOS DAKTARŲ.

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

Tikra Lietuviška TREJANKA......................50c.
Prisiunčiamc Vaistus ir per pastą.

Oficialiai įgaliotiniai Lietuvos

Jeigu kokių 
šykit pas mus, 
pašto ženklelį.

"VAISTUOS”.
nors vaistu negautumėt kitur, ra
inės turime. Atsakymui prisiųskit

SIOLAUSKAS
Provizorius

373 WEST BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.
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“SPORTAS

SPOKIkMS.

VYČIO GIESMELE. vieno

M

\ YČIV VAISKO HIMNAS

KLEBONIJOJ

i

L.V

• 't

BUK SVEIKAS!

abar 
ieks

VAIKINU DAINUŠKA 
(N ugrrsta dainuojant).

f INE 
Mass.

į
i

Vasario 6 
Vasario 27

Aš tautietis, 
Patri jotas, 
Musu tautai 
Dievo duotas. 
Juk per pėdą 

Ir Klaipėda.

Aš nevesiu-sau pačios

Didelės arba storos,
Oi, lia, tra-lia-lia,

Didelės arba storos.

REDAKCIJA IR ADMINIST
RACIJA: Kaunas. Duonelaičio 
gtv. N*. J8. Lithuania.

KUDIKlv 
UEROvės SKYRIUS

Žmona riebi bei stora 

Neparanki, negera,
Oi, Ha, tra-lia-lia, 

Neparanki, negera. 

Daug lėšuoja ji penėt, 

Ankšta lovoje gulėt.

Oi. Ha, tra-lia-lia, 
Ankšta lovoje gulėt.

i

i
• • !

Būt sušaudęs francu laivas, 
Jei banditu 
Nestabdytu
Sandariečių Tony Aivas.

Nors be mokslo, 
Neprityrę.*— 
Sandarieėiams
Aš didvyris.
Cicilistai,
Keleivistai
Mane Porkča]>su vadina.
Aš aplotas
Patrijotas.
Kenčiu už savo tėvynę.

tm 
,i. Ir 
kurie 
A ?....

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

kaipo 
lšsigy- 

______________ -a- 
pavadinti stebėtinų, kuris _ jas

SENBERNIO VARGAI.
abėnėiau. sukuprėjau.
.as man lemta pamačiau, 
įsiminęs aš jaunystę 
it rankomis nukračiau.

I

; ar ant galo ir ta valdžia 
i•

___ sviete.
rantuoti- Musų

■’ . nu.iierator.ų
rietą. kuriuo 

p- : igą. išlosimai 
. po 1011 litų, 
; po 
Taigi

iitų. N

as neturit sveiko proto, 
Jausykit kunigo pilvoto, 
Marš su mumis sykiu, 
Marš, marš, marš!

Cas nemylit mokslo-dailės, 
lokite i vyčių eiles 
Rengsime skerdynes, 
Darysim p jovynes!

ad išmušim cicilikus. 
’aliksim tik katalikus, 
Bus Lietuva juoda, 
Bus Lietuva juoda.

Tai sakytum,
Durno butą;
Tai šalčium.
Gal pasiuto.
Kad nuo kali 
Ir be balno
Garsus l’nianis Ivoška 
žemyn joja,
Rankom moja. 
.Apsižergęs seną ožką.

radėj šitaip jau svarstyt 
ad iš visų š&nų bernų 
eikia muilą padaryt...

aigi dabar kas gi lieka, 
ą geresnio gi suvokt? 
ai reikė? viską. apleidus 
uo tiltelio upėn šokt...

Ar aš Porkcaps,’ 
Ar aš Kumpis, 
Ar Raseinių 
Magdės klumpi?, 
Aš visviena 
Ne kiauliena. 
Nors i šolderi padabnas. 
Tai sakytum. 
Tai sakytum... 
Nors i šolderi padabnas.

Gaidrekas:
:, f

<0 zAi(x 
\ K TA RAS.
\C1.U I’ASVi'fKO

kūne >ir«ro 
u Įsra r; 
jo. 
ciakiara.

i a b.-i m;

gyja ant

Tai sakytum. 
Don Kišotas;
Tai sakytum, 
lilozno šmotas.
Bet kas buvo.
Tas jau žuvo.
0 dabar aš generolas: 
Jei norėčiau.
Atmokėčiau
Sandariečiu visas skolas.

amislinau pats sau vienas: 
ą gi aš prigyvenau?
ur paciuiė. kur vaikeliai? 
ieko nėr! O pasenau...

visi iš man’ juokias, 
nenor mylėti,

mergaitę jei sus’tinki. 
ai nenori nei kalbėti.

:T kunigėlis storpilvėlis
i klebonijoj savo
Gaspadinė storom lupom 

Uis godžiai bučiavo.

■Ją ant kelių pasodinęs
i akis žiurėjo;
T’ad linksmiausią valandėlę 
jlcl savęs turėjo.'

’-'is kalbėjo gaspadinei 
Apie dievo meilę, 
ė ta akutes primerkus

■ Tik varvino seilę—

(Iš ”D.”)

ckslas žmogų sugadina 
bedieviu greit padaro, 

elniai pas save vadina 
jam peklą atidaro.

>del mokslo aš bijodams 
t noriu kny gą skaityti, 
inu gatve sau gieaodams, 
elnius nuo savęs baidy- 

- (darus; 

iau neteikia daugiau mok- 
(slo. 

aip tiktai persižegnoti.
i kartais velniai užpultų, 
ad galėčiau nugainioti.

K.B.

DĖL APRŪPINIMO per &

rinanikai

UVo

u r 
d_‘llv

Į

mergaitės, juo senyn 
T aktos-raukšlės vis didyn 
t • dresiukės ant liemens 
Tas-meteliai vis uumpyn.

igu sfiortėmis tik busit, 
trumpas dreses dėvėsit. 

?begausit vaikinų, 
iisit vertos avinų.

MOTI N’U IR JŲ
KŪDIKIŲ SVEIKATOS.^ B

ORDEN’S Eagle
I* i c na s neturi 

nieko kito savy kaip 
tik gryną karvių pie
ną ir gryną cukrų, 
nis maistas jūsų kū- 
iJas kūtiikkint- per 63 
ateitis ir yra vienati
nis maistas savo kū
dikiui duoti kada m<>- 
tųios pienas jo neuž
ganėdina

america une
Trumpas ir tiesus kelias, Į ‘" 
K<4n .damų. i it iš visu taa-'vą. ✓

LIETUVOS
Savaitiniai išplaukimai, 
parankurnai.

Mes pagelbstim išgauti rei
kalingus dokumentus (šelpimo 
afideivitusi. Musu reprezentan
tai aprūpina pasažierius visu 
kuom, nuo pradžios iki pabai
gai kelionės.

Kainas ir laivu išplaukimus 
pasiunėiam ant pareikalavimo.

i)e!ei rezervai i iu ir informa
cijų kreipkitės prie bile 
vietinio agento arka į 
HCI.LAND AMERICAN

89 Statė Street. Boston,

S
. Puikus' rIs

4
X

SANDARiEčH 
"GENEROLAS”

Nors be mokslo. 
Neprityręs— 
Sandu riečiam s 
Aš didvyris!
Mano varda 
Tony Aivas, 
0 žemaitiškai 
Durno budo
Mažas būdams 
Jodinėjau žilą ožką.

Aš jieškosiu sau plonos 
Kai kvietkelio merginos,

Oi, lia, tra-lia-lia,
Kai kvietkelio merginos. 

Bet nevesiu didelės, 
Nes širdis jos nemylės

Oi, lia, tra-lia-lia, 
Nes širdis jos nemylės.

STR MlSNK 
APRl 1‘INIMAS MOTINOS

Gyvybė. sveikata ir sveik:-, 
kio išsievf lynais priKlau-o dut: 
je uui sveikatoj ir u:>sisa,.i 
motinos. šloti-iu gali n.įžeisti . 

lygiui pirm '» mer 
devyni 
veninio 
uždui i 

so gy. 
motino 

penėjimo, 
motinos gero pri 
;:no ir gimdymo.

! motinoj, šioti- 
■ ku.i ji nešioju
prieš gipidymų kulp 
uosius" po. Kūdikiu išity 
priklauso nuo šelmy:, 
ui sveik::: -s ir leisit: 
upe augoji mo i.oš čioi
pi rsidir’oin’o. ned: 
ėių, nuo 
aikv neš: 

n o. rgtlaikymo -H-:ičjinio is ki
1 -upratlyvos motiniškos prierii: 
į muose.
i Dauginti pusė: tų 
[mirštą pirmame n:ci« 
niiršt-i iš i»ri-;usciu 

p&s m -tinu,, ll*li’- 
___ gb-r kuio 7h nuoš 

gyventojų 
mirčių Ki 

. mėnno i 
isų Kūdiki: 
kudik

ėst 
m daugi-. - 
lytų \ ul.'i.iiu 
uiau k ' 
ntsniti

E 
Ilidžii:- 
’-.urie ; 
iiuiu.
■..otino 
vo krūtų pienu
•os pe.K-jiioo kratin
■ u'.'o h.-re i kai n: va a 

r irki-go-iii' gyA’einm

..lu^'v-s a:..;,,.-. ■
sius išvengti. Aikvvjimas 
piie gimdymo tuti 
nes kiekv-er.; 
lUsiantis i-i1 
y gos. kurias 
ančių i.udikiu ka.'iuc 

ir gyvybei tų. k 
reikia kreipti <i->r>.

jau ir. i.-ė. L.-t i t uo

kūdikių 
savo a 
sąlyga, 
metu - 

iručiu .

MOTIN YS I'ĖS ATS \KOM\ Kf

Tuk.- iair.čiai kūdikėliu kasini t 
a r u no apleidimu. Jie š: . bt-r. 

tų Luti gyvi - -sveiki ir 
uas butu buvę tinkamai rup 
Kas kaltas T- Su»ra.nlaina. i-a 
kūdikis. luK'i atsakomybe pu.', 
tiem.-, kuriu pareiga yra z.,uiė:i. 
viskas kas galima butų bui.- r-.-0 
U. -pirma lygiai kaip ir oąskm 
mimv—kad apsaugojus štutik. ■ 
c.ta :r gyvy bę.

Paprastai motina yru kalciru.tr. 
-atiiikahia kūdikio p.iežiui.i. Ku 
‘Li ji užsipelno šito.; kritikos.

'• ne. Tėvas ouugc.j 
lygiai kaltas, o ku.-ku< 

ir tėra kaltas už ked 
arba ir mirti. Bet 
kaltas—vistiek kui. 
Ar ta ga i skaityti 

kiu? žinom

daugelį sykių ir 
atveju yru 
ils tik vienas 
kio uoleicima. 
na’sykite kas 
turi nukentėti.
■ūnsru apsiėjimu su i.udi 
kad ne.

Todėl dėl 
žmoniški ir 
.tlsingų pro: 
ir linksmu.

s savimi 
ali būt ir tėvu ir 
, kad jusv. kūdiki

žmonijos iau, 
duokite 

ifą gyvenu i 
kad - gaiė n 

pats savim: ap.'irupinii, 
i gali būt ir tėvą ir touiuu 
cite, kad jusi: kūdikis nieko n. 
-p kyli nei už. r.ei prieš atėjiu 
nasaulį—jas ii čionai įvecičt. 
duokite jam ša’oar proges.

Tūkstančiai ir tūkstančiai au- . 
i.ikalauja ypatingos globos metui ■ 
an> kettrrią iš šešioiiko.-. Jiem' vp 
'eikalinga valgių. kur maistini: 
Uit- .reikalauja maisto, kuris padu:ą 
jaos stipriais ir vikriais, kad stemh; 
Prieš ligas. Tėvams tokių kūdikių 
tipriai rekomendolaim.s Ii->r«: ■ 
iagle Brand Pienas. Bodama 

■.■ausiu pienu sumaišytu ,-u 
ia cukrumi mekslišl.ai. jis p 

'i nedapenėcieni-' kudik-ar:. 
tt.'igauti ir augti svąryn. 
’> ga sveikatai ir stiprybei

skaityk šiluos straipsnius 
artr atydžiai ir pasidėk iu«»s ateivi

Vienintelis Lietuvoje iliustruo
tas dvisavaitinis žu: imlus, ski
riamas visoms sporto šakoms 

medžioklei.

ŽURNALO TIKSLĄ.' 
DAVINYS: plutiiu!
sveikas ir tikras sporų 
Lietuvoj ir proĮ>aganduoti 
to reikšme fizinio lavinimo.i 
b.-i auklėjimo srityje.

Jvi nežinai kaip vartoti Eagle 1‘ieną, 
prisius!; mums šitą paskelbimą ir mes 
fK 'iūsime jums penėjimo 
Kūdikių Knygą ir kitokias

. , dykaifci mat i jas,

THE 
BORDEN 

COMPANY

: Ut ii 
ntSin:

. _ TėSSu: u52.SuS23'2£25?

.ĮAUSTAS I.AIK?
iš LIETUVOS

TRIMTAS
... I ietavas Sav-

•ina ka.- sąvai- 
knygelčr.vts su 

Kiekvienam i.'.i- 
'Varbesnes žinias 

■av< rgtvs.ios Vilni- 
e telpa g:a- 

str-ainsnin 
įvaireny- 

<l:.i Įdomių 
ių ir 
Blažiais 
as” yra 
Jam labiau- 
ir lietuviu

kt.: 
pa- 
ne-

T

na 1924 m.. su 
Lietuvoje: r
ousei m. 6 

kitur metams 
., nusii metų 
Tiems, aurie 
'Trimito” r.un 

■rupiutinimui. i

išsirašykit
! METAMS.
JJ IR SAVO 

LIS LIETU
VOJE.

. numeratoriai 1924 
savaitė laikraštį 

r ir pinigų išloš, 
rii’.a'” skelbia 
pren-umerato- 
LO i LRIJĄ.

ua.-zs ”'fr:mi- 
■:: i’.-- ! _

kub> pusei metų, rd 
” --------------- --

K 
ej yu

?r.LS uus v;esa>, 
SąJango- Cen'- 
as: 2Ū dieną,
j ..umer-ui bus- 

:n»te".
■ kupinkite!

IM TAS". Kan- 
Nr. 26

fn
K

instrukcijas, 
brangias in-

borden 
BUILDING 
NEW YORK

GYDUOLĖS 
NUO VISOKir SILP

NUMU*

i

Ikuliriitos jos ; •ra iš senu garsių i
gyduolių nuo pi-i 'įšaldymo ir viso-
kią neg.iiitt. Jos suilrutiiui kimu ir
sutelkia stiprumą .los apsaugoja nuo
persišaMynio ir .nu ligų, pąsideka-
tii.iuiiL savo ■■ai ■. liautiems sudėti-
iiiam'.

Mųionios gerti ir gaivinančios.
<1 DDVKU & JOYCE 

liroadvt.-iv. ><>. Boston. Mnss. 
P A L L A. EGAN

Cnmhri.igc Si. E. Cambridge 
Sl'AND \Ki> 1‘HAiiM ACV 
So. Maiii I ;di River. Mass. 
Al'il-.’E I*G>. Sb. EI SZARKA.

108L* Vcusbiiet Avenue, 
Xew i’.-df:<rd. Mass.

VEUNON D1U (< CO. 
MiHburv Si., \Vorcestci, M? ,s.

VERNUS DRIG (O.
123 fligh Si.. H-'Ivoi.e. Mm . 
BAY STATĖ DŪUG CO.

Palmer. Mass.
STEPIiAN E. ( 1IA.MBEKLA1N 

Andrei' Sųuare. Si. 15osler.. Mase.
U'.VIU t 1RIT

100 Salėm Si.. Ii;>stou. Mass. 
Ll fHl v \> i’’l \KMAt\ 

i."» lutei' ;<!: S:.. M-J!:*eile. Mass

si 1 I.Uj 
$25.00 an savo
j. ausdama kurielinitis pugraži- 

nrmus, kaip tai juosteles, tlrbeles. 
braslictus, laikroučJiains dirželius i; 
t.1... tų viską labai lengva padaryti 
ant musų

SIMPLEN KAR1ELINII 
STAKLIŲ.

n usis
us daiktus jus 

r::lįt padaryt s;>vo mtmuo- 
. e. Karieliniai daiktai yra 
labai branginami ir lengva 
yra bile kur juos parduoti 
su geri: uždarom.

Simplev Karielinės Stak
lės yra užbaigtos visais at
žvilgiais. s;> visais nurody
mais. su adatomis ir su 
pradžia audimo. Kartu pri
siunčiamos spalvuotos pu
trines ir daugybė kartelių 
(kurių užteks padarymui 
keleto daiktų >

KAINA TIK SI.98.
Su persiuntimu)

Pinigai būna sugrąžinti, jeigu ne- 
užsiganedir-sit- Prisiv.sk 2oc. stampo- 
mis arba sidabru, o aplaikęs p: 
kv-si Š1.78

’ Jeigu pinigus prisiusi iškalno. 
prisiusime ekstra nukeli adatų dyka:. 
Siųsk užsakymą ŠIANDIEN. (-)

ROYAL BEAD CO.,
1246 N. LINCOLN ST Dept 122 

CHICAGO. 1LLINOIS.

l’JVo

i- iir.o. 
diržu:
L.-t ’ 
d; a-z< 
reido 
pairu 
rams, moterims ir vaikams, šimtai 
žmonių, kurie vartoja musų sistema, 
džiaugiasi vc-iaata ir rekomenduoja 
tt si.gemą savo pažįstamiems. Itelei 
.si nndym > risis, tikit,- ypatiškai ai ba 
laišku. Atsakymui jdveit už 2c. štam
pą. Rašykit ‘ šiuo adresu: t O

.1. F. RK'HARD
* 1.21 V-’ai..u; S... Hoiyoke. Mass.

si
CUNARD
tž BOSTONO I LIETUVĄ 

per Liverpool, 
ant naujų, dideliu, puikiu alie>’ 

varomu laivu:
Al SONI A Sausio 27. ir \ asario 24 

ir Kovo 2.S.
Greitas patarnavimas į Lietuvą ir 

į visas Baltijos valstijas. Puikios vie
tos, geras valgis.

Taipgi iš Neiv Y'orko, ypatiškai 
prižiūrėta kelionė į Lietuvą ir visa 
Baltijos valstijas kas sukatą ant tri
jų marių" milžinų, su jiersedimu 
Southamptone.

M Al RETANI A. AQLTTANIA, 
BERENGARIA.

Talr>e*i reguliariai išplaukimai tie- 
į Hamburgą ant niują aliejum 

v r- iiių laivų.
’i-iia klesa: >

J lLimbar: a -SlO-LIO JPiiū^-ą ?1'H;.5O 
Karės taksai $5.0‘>.

CUNARD piniginiai orderiai išmo
kami ! ietavoi greitai, užtikrintai, 
gerai. DM informaęijų kreipkitės prie 
vietiniu ux* -Jto ai Uit j

<CNARD STEAMSHI1* (O., l.td.,
126 Statė St.,

Boston. Mass.

aipgi bandė vartoti įvairius 
tokie ti:. šiandien randasi.
as buvo veitui. pakol per
melu ligos kankinamas i.š-
:ją 'i'temą išsigydyniui nuo -
.<>. šita .'įstcnia vra gera vy-

NAUJU PLUNKSNŲ LOVOS
Gauk Didelę Barger.ų Kny
ga Dyka- apie naujas, sa
nitares plunksnų lovas, 
padtiškf.s ir patalus. Mu
su išdirbvstėS kainos nu
žemintos. Mes duosime 
jums irmsų plunksnas 
ant 10 diena išbandynitii 
ir apmokėsimo persiunai- 
mo lėšas. Musu košta me

rdinti visur. Rašyk šiandien 
reikalaudamas Pargenu 
phmksnu sampalu.

visu

i

i

i

Knvgos ir 
(—> 

American Feather & l*illow Co. 
Dept. C— Nashville. Tonu.

Neimkit kitoicio, kaip tik nu šuo 
paveiksiu.

Salutarai ligas gydo.
Tai daro ne iš pavydo;

Teikia kiekvienam sveikata 
Kurs tik vartoja Sa!atarą’

NORTH 
GERMAN

LLOYD
Savaitiniai išplaukimai i 

LIETUVA 
NEVV YORK—DRF.MEN 

Ar.t puikių Laivu 
COLU M B U S—STl TT( i ART 

—MUNCHEN 
ir anv-kitu vienos klesos lai
vų. Pagerinta trečia klesa 
Parankus, uždaromi kamba
rėliai su 2 ir 4 lovom.

i Reikalaudami laivakorčių 
kreipkitės prie vietos ngen- 

Į tų arba į
NORTH GERAIAN 

LLOYD 
192 Vv’ashington St., 

Boston, Mass.

MOTERIMS IR MERGINOMS!
turit Cdtonus plftl.rjt! O -a! jęs pUuka yra Juo,' 

;..i :;r Ar... pąrvos: plaukai ar Vi-i-
: \ iv nežiūrint kokios spalvos jie neburų, neleisk 
.-iii-iikinti jų graž.:i.-io!

t.-i. jei jvs tik laika nuo laiko juos raudosite, 
vo t t.-.'.i.jš dar tei'tdėvlt supintus i ka-c. ar Mi
gai jau es.it nusikir;-v. vienok jąs nega-
r-šv;:ri<>?. Nkrike y>i$kan«;s s ur.-.dvv. itrsų išvaiz- 
ks-Tit.-ti ;. ’-niatru’no dv’.ci s£e2ėjim.O ir bęsiluj’iuio 

naudos..e Raffks.
-/.olžiui. Nu<n:

.vra r.irti:.
tonik .. kokį til;

ikit G.’c. bopLą ir pačios pcr-
•: priešu rde's'. :r.:i ir 1 .x:rii 

kada e’ute naudoj?! Galima

104-1’.-* S,. 4th
F. AD. RICHTER & CO.

Street Brooklyn. N. Y.

NEPAPRASTAS ^SIŪ
LYMAS LYTIŠKAI Mi

si LPN ĖJUSIEMS
• VYRAMS.

Prisiusi, mums tik 50c
Lytiškai nusiipnėjy vyrai, 

i.r-rvuoti, išgyja ant visudo: 
<!ys;-. vartodami NOVU, 'lodei, ir 
linu. ,.... '
’i’katančius išgyue lytiškai nu.-npu- 
. vyrus. Jei vargina nerviškas nu- 
ripnėjimas. jei nustoję vyriškumo, : 
<i turite male-nkoiija. kaitas rankas

Lojas, galvą skauda, skaudėjimą j 
ubu vidurių užkietėjimą, iš priežas- 
ies paeina lr.usųs sapnai it .ibelnai 

įkas tik apsireiškiu žmonėse. Kaip pa
sinaudojo kiti, tai pasveiksit ir ju4 
laudnjant NOVO. Tą būda vartojant, 
trtrmpome laike tapsite tvirtu, sveiku,! 
ialmingu. jei tik laibu vartosit. fa-j 
vyzdžiui, kad pertikrinu.-; jus ruond.i 
pasiųsime NOVO ir tikrai persitikrin-1 
ii. pasiusime VELTt'I tiek, kad <»il- 

■_ai užeks ant 15 dienų, jei tik prlstų-j 
*te pavardę, antrašą ir ■•>•» c. pašto 
-.ttii lėliais arba pinigai • apmokeji-Į 
■nei persiuntimo lėšų. ‘ Slridžiu at
kreipti atydą, kad tai no yru perma-' 
ras pamėginimui pakelis, užteks ant 
•ji dienų. Sis pasiūlymas yra ant ap- 
'ubežiuoto laiko. Parašykit mums be 
Tikinimo, paminėdami laikraščio var
ią, kuriame matėme 'šj paskelbimą, o 
mes išaiųsiinc minėtas gyduoles tuo
jau?. (41

NOVO COMPANY
Bos 33. Dept. 40. Brookbu. N. T. .

'"SPORTE” bus dedama j»lati<>- 
informacijos apie Lietuvei 
užsienio sporto gyvenimą, 
dungi sportas ypačiai daug 
kėjų turi kariuomenėje ir r.i >:.- 
sleivijoje, “Sporto” redakcija 
veda skyrius:

I) SPORTAS KARIUOMENĖ
JE IR IT) SPORTAS MtiKYh- 

LOJĘ.

1924 m. prenumeratoriams 
ruošiama konkursu brangioms, 
įdomioms premijoms įgyti. 
Konkursai įvyks:
medžioklės, futbolo ir dviračių 

sporto skyriuose.
Dalyvavimas konkurse nėra su
dėtinas. bet prieinamas kiek
vienam sportininkui.

Šri’

R
AJėia 

• roanu. 
galima 
Šai: : 
-■joj 

l’.-.rk 
r’O!

už-csal<\ ti
Sujungęs

.t: A. Ze- 
>tow t Room 

■k i ity....................

ARMONIKAI.
ir iirportuojatne 

'omis dirbtus 
S aRMOMKUS.

t

S

- J v v.. - - -
J kitų išdirbėję, 

pamokinimus. Rei- 
, ‘kurį pasiunciam

. .RENELU & co. 
“ b! : Av»- Dept. 24,

th ca«o»

Salutarą Biterį žmonės vartoja jav 
,-er 15 metų nuo visokių pilvo iiffų i; 
gėrisi jo stebėtinoms pasekmėmis, 
kadangi neranda jam lygaus, nei už 
iį viršesnio. Pasistengk įsigyti jc 
butelį, o mes užtikrir.am. kad su juo- 
mi nesiskirsi, kol gyvas busi. Kokį 
tik vidurių nesmagumą jauti, kreip
kis prie savo aptiekoriaus reik-ilaci- 
damas tikro Salutaras, j jei jis netu
rėtų, kreipkis tiesiai prie i.šdirbėjų 
priduodamas savo aptiekoriaua adre
są. adresuodamas šiam:

SALUTARAS
DRUG & CHEMICAL CO., Ine..

Dept. 18
1707 S. Halsted St_ Chtcaro. U>

LK-iėk įtins 
Profcsorimis 

Vitpadžiai yra 
titano, sutinimo 
jų ir strėnų. Užlaiko kojas šiltai, ap
saugoja nuo inmatizmo, sustabdo 
r.t-normalį dvokimą ir prakaitavimų 
kojų. Elektra turi galingas gydymo 
ypatybes, ji veikia ar.t žmogaus kai
po kokia nematoma ranka. Elektra 
pasiekia tas dalis kuro, kur gyduo
les niekad negali pasietai. Elektros 
vitpadžius galima gauti dėl vyrų, 
moterų ir vaikų. Orderiuodamas pa
rašyk numerį čeveryko aria ilgį jū
sų pėdos.

Kaina tiktai vienas nekris porai 
„su prisiuntimu. Pinigus prašau siūti 
Money Order arba registruotam lai:' 
ke. Adresuok šitaip: (6

I M’ALTER’Š Hf'FPLA’ HOUSE 
3237 S. Auburn Avt^ Chicago, Iii.

savo čevery kuosc.
Vingre ns Vaikiniai 

vartojami nuo romą- 
koju. skaudėjimo ko-

LINIJA 9Broadvay_ Nev iork NY

Sėt LIETUVA
PER HAMBURGAPru^ 

ARbA UEPOją.
/Važiuokit visi parankiu ir tiesiu keliu 

Lietuviai važiuoja į Pin.ivą 
Aplenkia Lenkų juostų (karidorių) 
Visa 3-čia klesa padalinta i kamba
rius ant 2-jų. 4-rin. 6-šių ir 8-nių lovų 
S-S-LITHUANIA 
S.S.ESTONIA ..

Trečios Klesos Kainos į: 
Hamburgu — Piliava SIDKJ

Liepojų ir Memelį S107.00 
relei laivu ir žinių kreipkitės prie 

savo agentų.

kalciru.tr
Prisiv.sk
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir iš Lietuvos laikraščių.)

Kunigas susibylinėjo su 
savo gaspadine.

ALOVĖ, Alytaus apsk. — 
Musu klebonas susibylinėjo 
su savo buvusia gaspadine. 
Byla buvo nagrinėjama 
Alytuj Kauno Apygardos 
Teisme. Byla, matyti, paini, 
nes teismas nagrinėjo ją 
prie uždarytų durų.

Kaip toli galima nukeliauti 
su lietuvių ir lenkų kalba.

Kaip toli galima nukeliau
ti su lietuvių ir lenkų kalba, 
parode
Kauno restorane Įvykęs se
kantis incidentas.

Prie buteliuko už staliuko 
sėdėjo keli "spalvuoti” stu
dentai ir svaigalo pagauti 
dainavo: ”Zapievala” —
muškim žydus, muškim žy
dus; — choras —muškim!

Pridėję dar po stikliuką 
ir buteliuką pridėjo ir naują 
mušimo objektą: ‘ Zapieva
la” .jau dainavo — muškim 
lenkus, muškim lenkus, — 
choras—muškim!!

Pasitaikė čia ir kolegų 
lenkų, kuriu vienas atsilie
pė. kad girdi netoli su lietu
vių kalba nukeliausi. Cho
ristai atkirto, kad su lietu
vių kalba jie gali pas kole
gas nukeliauti ir pradėjo iš 
tikrųjų keliauti ir dalintis 
ausimis. Pribuvusi milicija 
kaip vienus, taip ir kitus nu- 
Tic-liaudino i kalėjimą, 
matot, kur kraštutiniai 
triotai gali nukeliauti su 
vo kalba.

nesenai viename

Kokia darbininko ateitis. 
KAVALIšKlŲ DVARAS 
( Rokiškio apsk.). š. m. ba
landžio 23 d. dvaro savinin
kas Kamarauskas atsakė 
darbininkui Morauskui dar
bą ir pareikalavo apleisti 
dvarą. Priežastis atsakymo 
—nebegalėj imas dirbti dar
bą senatvės delei. Morališ
kas turi 61 metus amžiaus, 
dvare tarnauja jau 11 metų, 
savo specialybe — stalius. 
Darbo inspektorius išaiški
no, kad darb. Morauskui, 
kaipo amatninkui, dvarų 
darb. samdymo ir atstat. Įs
tatymas netaikomas ir kad 
jis turis apleisti dvarą. Taip, 
žmogelis dirbai, kol turėjai 
stiprius raumenis, bet jeigu 
pajiegos išseko, tu neberei-

<X.
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ponijon. kur galės gertu į 
uždirbti. Atsiranda iš tam
sesnių, kurie tiki ir prade
da apie teii teirautis, tikrai 
norėdami Japonijon važiuo
ti. Kiekvieno doro piliečio 
butų pareiga, išgirdus 
tokias nesąmones, iiei spėti, 

jkad nepamiltų, kartais tam
pus žmogelis į kokių apgavi
lkų rankas, kaip tai dažnai 
būna. .Japonijai Lietuvos 
darbininku ir amatninkų 
Inereikalinga ir butų jų ne- 
j sąmonė iš čia gabenti, ka- 
jdangi po šonu turi pigiau- 
įsių pasaulyje darbininkų 
kynų, o amatninkų yra daug 
geresnių, negu Lietuvoj, 
Anglijoj. Vokietijoj ir . ki
tur, kur irgi bedarbė žiuri 
ji akis ir mėgėjų Japonijon 
važiuoti pakankamas skai

čius

'*. I ?■

atsirastu.

Tai 

pa- 
sa-

r t • r r t 3 .

Pajuokė pati save. ? 
VENG1JŠKIO DVARAS: 
(Mariampolės apsk. L Laii\-į 
rašty jau buvo rašyta, kad 

i musų kietasprandis dvari-: 
ip.inkas neatiiiuoda gerumu 
darbininkams ordinariją, i 
delei kurios

1 ’ L-V

Bahic Statės Banko 
Nauja Valdyba,

Įkilta.- Staiis llftfii.o sėrinir- 
kų metinis susiriiikinias ivyku 
sausio II d., Banko name, Ru

delei kurios darbininkai tU- name išrinkta nauji direktoriai 
ri nuolatos bylinėtis. 1^ tu 1^24 metams ir nutarta per- 
kyla ir daugiau pasekmių, mainyti Įkinko vardas, 'injuĮ 
Taip pereitais metais lap-įmetu praktika Ikdtic Statės 
kričio mėn. pradžioje savi-: Banko jjywninae pankiė, kad 
ninkas Nitšas, Nitšienė, pa- į esant bankui Ncu Yorke. kur' 
dedant savo čebatlaižėms, apgyventa svetimtaučiais, !U- 
tai naitėms, kaip Maijdė Ku-J galima remtis vienais keturiais, 
hiliutė ir kt., pašalino išmes tuomet nėra galimybės iš- 
(ivaro te jokio atlyginimo; auklėti bankas Į didelę ir pei-Į 
susipratusią to dvaro tar- pinga Įstaigą. Pasirodo, kad di-| 

Zo>ę Kučinskaitę, kll-jdesnė pusė dabartiniu depozito-;

Daugiau gimimų.
Per pirmuosius 1923 m 

9 mėnesius gimė Lietuvoje 
—r? 40,060 kūdikių, iš jų 20,907

kalingas darbdaviui ir gali berniukai ir 19,153 mergai- 
sau eiti keno nors f-..........
baigti 
koks 
darbininke, katalikiškoj Lie
tuvoj !

ii liudijo teisme su darbi
ninkais ne taip, kaip norė
tųsi Nitšui. Kuomet nu
skriaustoji Kučinskaitė zv- 
?HV0 (1‘V:tfo, minėtoji Ku- 
biliutė bai škjno i puodą iš
leistuvių marša”. Bet tuo-, 
imi
vo
mą

Kubiliutė pajuokė ne sa- 
drauge, tik savo tamsu 
ir nesusipratimą.

patvory pef tuos pat menesius : 
>a\o senatvę, štai ?<>22 metais gimusiųjų skai-i 
pasigailėjimas . siekė 38,10-l» iš sn> skai*Į

1 ■ 1 ‘ čiaus 19.912 berniukų ir

18,192 mergaitės.

Pavogė 70,000 litų.
Gruodžio 3 d. Gelzkelių 

valdybos iždininkas su pa
lydovu specialiame vagone 
vežė gelžkelio tarnautojams 
algas viso 70,000 litų. Trau
kiniui beeinant, tarp Pilviš
kių ir Kazlų-Rudos stočių, 
plėšikai iš vežusiujų pinigus 
atėmė. Tuo reikalu veda
mas tardymas.

Noras pasipelnyti.
KUPRF.LIŠKIAI, B.-Pasva- 
lio apsk. Man panorėjus iš
siimti savo tėvo mirimo me
trika iš Kupreliškių*])arapi- 
jos, užsimokėjau vargoni
ninkui už jo išrašymą ir žy
minį mokesni, bet klebonas 
Ikivikis pareikalavo dar už 
metriko "patvirtinimą” 20 
litų. Neturėdamas tiek pini
gų ėjau, ju susijieškoti. Bet 
geresni už kleboną katalikai 
man paaiškino, kad jokio 
"patvirtinimo” mokesnio 
mokėti nereikia. Apie tai aš 
sugrįžęs klebonui ir pasa
kiau. Išgirdęs tokią kalbą 
Įniršęs klebonas puolė ant 
manės ir man beliko tik 
greičiau sprukti iš kleboni
jos. bet sprukdamas prasi
tariau klebonui apie teismą. 
Įsprukęs ir.*jeinu sau nieko 
nepešęs. Tik girdžiu klebo
nas atsiveja. Aš dar labiau 
norėjau pagreitinti savo 
žingsnius., o klebonas rėkia 
—yą tavo metrikas. Atsi
grįžęs pamačiau, kad klebo
nas metriką numėtė, o pats 
atgal. Imdamas nuo žemės 
metriką aš galvojau, ar tai 
klebonas padarė iš artimo 
meilės, ar iš baimės prieš 
teismą stoti. Bet aišku, kad 
metriko "patvirtinimas” ne
buvo reikalingas.

•, Albinas tlžtūpis.

Nauji tiltai.
Lapkričio 18 d. buvo iš

kilmingas priėmimas pirmo
jo taip didelio savoms jie- 
goms pastatyto geležies be
tono tilto per šventąją upę, 
13 kilom, nuo Ukmergės. ŠĮ 
tiltą Plentų Valdybos užsa
kymu statė Lietuvos Staty
bos B-vė. Darbus vedė inž. 
Pr. Morkūnas. Tiltas turi 
95 metrus ilgio. 12 metrų 
aukščio, 7 metras pločio ir kitu budu, 
galima naudoti sunkiems 
transportams ir traukiniui.

Atsi-

Lietuvos bulvės.
Pastaruoju laiku pastebė

tas didelis bulvių išvežimas 
iš Lietuvos Latvijon, čia jos 
naudojamos tiek maisto, 
tiek pramonės reikalams. 
Daugiausiai bulvių suvarto
jama spirito gaminimui. 
Latvijoj šiemet bulvės visai 
neužderėjo.

i

i

Naujas laikraštis.
Šiauliuose pradės 

naujas laikraštis ”Š2. 
Naujienos”, kuris bus ne
partinis. Leidėjas ir redak
torius P. J. Purvus.

eiti 
Šiaulių

Vedybos Lietuvoj.
Per pirmuosius pereitu 

metų 9 mėnesius Lietuvoj 
apsivedė 10,637 porų. Per 
tuos pačius 1922 m. mėne
sius buvo 11,069 vedybos, 
tai yra 1923 metais 432 ve
dybomis mažiau, negu 1922.

Garsus kaimas.
BEr.RLNiNiCAf tVilkaviš- į 
kio apsk. i. Prieš keletą die
nu šiame kaime kažin koks 

į niekšas išplėšė ūkininko J
į bites. Lapkričio 16 d. neži
nomi vagys. įlindę pro sek
lyčios langą, apvogė ūkinin
ką Brundzą. Lapkričio 1- 1 
d. keli vyrai norėjo Įlysti i 
kito P.rumlzos seklyčią. Ki- I 
lu.s triukšmui, buvo sugaut’ 
gerai Įkaušę keli to patie" 
kaimo vyrai. Lapkričio 2ū 
d. pas ūkininką Juodišiv 
per linammĮ buvo iki krau ■ 
jų apmuštas vienas senyvai į 
žmogus. Tai tokiais darbe- : 
liais pasižymi musų kaimas : 
Laikraščius tik retas te-j 

čų prof. sąjungos pirminin- skaito, 

kas 
retorius 
čai buvo ištikę dėl to: vie
nas darbininką pranešė, 
kad jų dvare darbininkai 
nori atsisakvli nuo prof. 
sąjungos, nes girdi, jų dva
re buvę dabar kratos ir mi
licija radus prof. sąjungos 
bilietus ir dar kokią tai bol
ševikų laikų knygutę ir gąz- 
dinus areštu. Dr. VąrnaUs- 
kas ir žalneriunas, aiškino 
jam. kad areštas su buvimu 
prof. sąjungoje nieko bend
ra negali turėti. Tame lai
ke milicininkas pasikelia iš 
vietos ir pradeda reikalauti 
pirmininko Vamauško. Kad 
jus, girdi, turite prašalin
ti tokius narius iš sąjungos.. 
Dr. Varnauskas teisinosi.

Milicininkai kiša savo snapą 
į darbininkų reikalus.

KUPIŠKIS (Panevėžio ap
skričio). 1923 m., 9 d. gruo
džio Kupiškyje įvyko Lietu- 
\os Ž. U. D. prof. Sąjungos 
Kupiškio skyriaus susirin
kimas. Dėl blogo oro susi
rinko tik 16 narių; bet pri
jaučiančių iš vietos daug 
buvo. I ' susirinkimą buvo 
atvykęs vienas milicininkas, 
su kuriuo turėjo daug gįn~

:lrg. Varnauskas ir sek- 
Žalneriunas. Gin- Kauno žinios.

Gruodžio mėn. 16 d. 
no gatvėse Įvyko manifes
tacija delei uždarymo per 
okupacinę lenkų valdžia 
lietuvių gimnazijos Šven
čionyse. Gimnazija, veikusi 
jau kelis metus, uždaryta, 
mokiniai ir mokytojai iš 
vaikyti. Tai te abejo Kiau
rus ir smerktinas lenkų šo
vinistu darbas. Bet -ginda
mi mokslo ir kultūros Įstai
gų laisvę, mes turėtume pri
siminti. kad ir pas mus nt 
viskas tvarkoje:’ 
valdžia persekioja 
mokytojus tik už 
jie vra kairiųjų 
žmonės.

Kau

Birbynių choro vedėjas 
nubaustas.

PANEVĖŽYS. Gruodžio 18
dieną Panevėžio miesto ir

' apskrities II-ros nuovados
j Taikos Teisėjas nagrinėjo
i 3 bylas dėl triukšmo kėlimo

įir trukdymo kalbėti valstie- lyl. va IIIčtLtJKtNČtUdOlliVOZj • • J* •• • i '
Įčių liaudininkų kalbėtojams kad joje vra tiktai darbi- to. didziojoi auditorijoj dr 
į Petraičiui, Radzevičiui ir Minkai, kurie gina savo eko- Bielskis laikė viešą paskai

••
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PROTO C9ILŽIDA1
£IGYJ* MOKSLI NAMIE ■ 

KNYGAS BESKAITYDAMI ?
Ji

/ '■ Daugybė geriausių knyg
ivtfivnAc o i .eiti

____ mokslo, 
istorijos, (iįhų-daiini, apysakų-: omąr 
nų-pasakų, dailės, juokų — yra su

krautos Margerio Knygyne.
Tik mes duodame tikrą bargeną, nes par
duodame knygas’tiž pusę kainos.

Tik musų knygyne yra beveik Visos 

knygos puikiai apdarytos.
Naują knygų kataliogą \i 
siems prisiunčiame dykai

MARGERIO 
KNYGYNAS 

2023 St. Paul Avė.,
CHICAGO, ILI

riu yra banko apylinkėje gyve- 
|nunti biznieriai ir šiaip gyven
tojai, kurie yra amerikonai ir 
kitu tautu žmonės. Tas parodo, 
kad ateityje reikalinga dėti pa
stangų, kad dar uaugiau vieti
nių žmonių pritraukus prie 
musų banko, todėl renkant 
šiems 1924 metams direktorius 
juvo i tai atsižvelgta ir tuo 
ikslu išrinkta keli sietimtau-
'įai direktoriais, kad tuo budu 
gavus piln.iausio pasitikėjimo 
.'iiįtjiiių žmonių. Naujai .išritil'- 
tieji direktoriai svetinitaučai 
ra vietiniai įtekmingi ir su di

leliu kapitalu žmonės.
Mes pilnai tikimės. Kad gerb.

' ėrininkai, kaip ir musų banko 
ėmėjai, rems ir toliau kaip iki 
iol kad rėmė vieninteli lietu- 

' . ių valstijinį banką lytuose. O 
;u pagalini naujų direktorių, 
kurie turi prityrimo bankinia- 
ne biznyje, tikimės musų han- 
•as daaugs iki kelių 
lolerių šiais metais ir 
įal galėsime mokėti 
tams dividendus.

Dabar dar žodelis dėlei per
mainymo banko vaido. Dabar- 
,inis hanko vardas nemažai ken
kė bizniui, nes dauguma mano, 
kad tai yra kokių svetimų Bal
tijos valstijų bankas ir todėl 
aepasitikėdami kaipo svetimų 
vsristijų bankui nenori dėti sa
vo pinigus. Todėl ir nutarta di
džiuma balsų permainyti ban
ko vardą. Kaip tik gausime lei-; 
linui iš Banking Departamen-į 
to. tuomet vardą permainysi
me, vienok dar neturime nuta
rimo koki vardą duosime.

Prie progos noriu pažymėti j 
ardus naujų direktorių ir val

dybos, koki Balti- Statės Ban- i 
xO šėrininku išrinkti šiems rr.e- į

* * * + ♦
Nuža-Tone

Pasekme po 21 tiem 
arba grąžiname jums 
(Maigus

i 
»

I
i

I

miliomi 
tuomet 
šerinin- 1

I

PADARA TIRŠTĄ, RAUDONĄ KRAUJĄ, 
STIPRUS, NUOLATINIU? NERVUS, 

TVIRTUS VYRUS IR MOTERES.
Turėdamas sunaikintą Sveikatą ir Spėkas; tesė

damas neaiškų mintę ir nusilpnėta kūną; pasibodis 
iniant vaistus dėl padidięima veiklumo ir vaistus svaiginan
čius, bandyk Nuza-Tone ir persitikrik kaip greitu laiku jau- 
sesj visai nauju žmogų! Devynes iš doeimtes visu žmogaus Ii 
tokiu kaip blogas apetitas, negruomulavimas viduriu, gazai 
išpūtimai, užketėjunus skiives, tulžinis, anemia. kankinimai reu
matizmo, skausmai galvos, neuralgia. stokas energijos, nusilpne- 
jhna-i nervu ir negalėjimas mieguoti. paeina nuo stoka nervu 
I^ajiegos, -kišto vandrniuuto kraujo ir nctižtektinios cirkulacijos 
kraujo. •

Kožna dalis kūno ir kožna jo veikme remias e ant nervu pajiegos, 
kurios didžiausei užlaiką geram stoviuje pilvą, jaknas, inkštus ir 
grobus, širdęs plakimo, kraujo cirkulavimo. Nuga-Tone yra labai 
protingas gydymas uuo nusilpnėtu nervu ir ube Ino sunaikinimo 
kūno, Kouėi ? Todėl kad jie yra sutaisyti iš aštoniu brangiu, 
sveikatą duadančiu sudėtiniu vaistu, rekomenduotu ir nuruodytu 
per garsingus Gydytojus. Yra jie ypatingai'maistingi į Geležę ir 
Fosforą-maistus de! Kraujo ir Nervu.

Nuga-Tone priduoda gyvybę jaknoms, pastiprm grobus teip. JĮ 
jc tuštin&se regulariškai. Algaivin injištus, išvara laukui 

nuodinies atmatas. Niera daugiau s gazu ir suputimu, niera smir
dančio kvapo ar apvilkto liežuvio! Nuga-Toiie duos Jurus—^tebuklinpą 
apetitą. Klara g ruoniu la v imą, tvirtus nervus ir kietą pastiprintą miegą. 
Nuga-Tone sustipris kraujo ir pagerins cirkulavimo jo. priduos raudo
numo veidui ir žibama akiems! Nuga-»T«>ne padaru tvirtus, rustus 
vynu ir sveikesnes ir puikesnes moteres. Nuga-Tbne netalpin savyj jokiu migdamu ic? 
durtiniu paprotę vaistu. Sudėti jie yra' i>arankiam punde-lei. Yra apvilkti cukrum, priimno 
ckvĄj ir vartuoti gak-rna be jokio neparanukurnu. Bandyk juos. Rekomenduosi visiems 
savu preteiems.

NIUSU A3SOL1UT1AKA CVARANC1JA: Prekė Nuga-Tone yra vienas ($1-00) <UtoHs 
už bookute. Kožna bonkute talpina devynias dešimtys ($O) piliuiu, arka vieno mėnesi 
gydymo. Gulėte pirkti kešea bonkutos. arba šeštus menedus gydymo už penkiur ($5.00) 
doleriu*. Lmk Nugs-Tone per dvidešimt (20) dienu ir jeigu ne busi užganėdintas ne
sėkmių. sugrąžink bonkute ir pilsus, o mes ūmai sugrąžisime jusu pinigus.'—Negalito 
prapuldyti vieną renta. Mes imame riziką.

PRISIŲSK SAVA PASTELIAVIMO ANT TUO KUPONĄ.
Laboratory. I.. 21-V ]0,g S CWS«. Ut

Gerbiamieji; Id^du čionais $.....................ir meldžiu prihiueti man........................... nonkut
Nuga-Tone.

Vantas ir pavardė

Gatvė ir numeris. .

Miestas......................... ... Valstija..
&

lietuviu f 
lietuvius 
tai, kad i 2ush 

pažiūrų į

t
Gruodžio 16 d. universite-:

ip 
i 

ta tema: senovės krikščio- j 
nių komunizmas ir moksli- ;

nagrinėjant paaiškėjo,.įįz'dfno iikvidayięiu'kuopos ^5 /teiahzrras įdomi pa-; strimniti.
------ • ■>- ... *’*-,*. gkaita sutraukė pilną sal^rAiftcet b. Strimaitis 

- Prelegentą: ...... ” P

Petraičiui, Radzevičiui ir
Sugintui Krekenavoj, Ra- urminius reikalus. Milici- 
guvoj ir Miežiškių vai. Bv- ninkas kartono savo. ir. net 
•j • — • • " * . ■ -r ■ c.
las i 
kad ypatingai ”pasiproce- 
vojo” Krekenavos kamen- 
dorius kun. Gabrelait-is, ku-
1 is dirigavo birbynuojan- 
čių ir bliaunančių moterų 
chorą. Teismas kun. Gabre^ 
laiti pripažino kaltu ir pa
skyrė’ baudos 50 litų arba
2 sąvaiti namų arešto. Dar 
nubausti 2 šauliai ir pil.
Adomas Juška po 25 litųg Seimo

ir areštais draugų Žalneriu- 

nų, 
kas

bet galų gale-milicimn- 
aprimo.

arba 7 paras arešto.

Naujas būdas išnaudoti 
aveles.

GIŽAI. Gižu prabaštėlis K. 
išrado naują būdą, kuriuo 
daugiau galima nukirpti 
savo aveles.

Lapkričio 27 d., atvažia
vus jaunavedžiams i šiiubą, 
išėjęs ant kiemo pradėjo 
burnoti, kad neduosiąs šliu- 
bo, kol neužsimokės mokės-’ 
čius statymui tvarto. Taigi, 
ar ne gana aišku, kad kuni
gai, negalėdami priversti 

, išnaudoja žmo
nes per šiiubą.

Patartina kitiems pra- 
haštėliams pasekti panašu 
pasielgimą, tik kad žmonės 
visai gali neimti šliubo 
sugadinti kunigų bizneli.

ii-

žmonių lipas.
TRYŠKIAI (Telšiirapskri
ties). čia apmiręs visuome-, 
nes veikimas... Partinės or
ganizacijos vis dar tebeser
ga sunkiomis pagiriomis po 

> rinkimų agitacijos 
.baliaus. "Eiliniai” gi žmo
nelės, apriki žadėtomis ge
rybėmis, šalinasi nuo poli- , 
tikos nesuprasdami, kas ap-į 
link juos darosi. Kiti nesu-, 
pranta demokratinės yaldy.-Į 

ni0 fonuos ir apgailestauja 
praėjusius "geras laikus”.

Ot. sako, prie nebašninko 
karaliaus tai buvo gerai, o 
dabar kas? Net nė silkių 
tokių gerų nebegausi ir nie
ko gero nebėra ir nebus.

Tai charakteringas pro
tavimas, kurio prisilaiko 
nemažas skaičius musų že
maičių (man rodosi, ne 
vien žemaičių).

Darbininkai demorali
zuoti, kad savystoviai ką 
veikti savo būrio pagerini
mui. -Jie vis tikisi ”gerų” 
valdžios Įstatymų. Kame gi 
išeitis? Svarbiausia išauk
lėti musų jaunimą, darbi
ninkų klasės ateiti, sąmo
ningais savo klasės nariais 
—socialistais, kas gali būti

‘ ams. Direktoriai: Michael V". 
" 'i — Vice-Pres., Bernare! 
Dorf ■— Rerl Estate. Richard 
■itzpatrick — Steveilore, John 

s. Lopatto — President. Hon. 
Prancis X. Mancuso — .Tustice 
General Sessions Court, Ray- 
mcdiI Muiligan — L. S. Service. 
Chas. Passannante — Pres. 
V.’ilson Paper Stock Co. Ine., 

~ ‘ — I.ithua-
klausyrojų. • Prelegentas .' "ian Development Corp. Valdy- 
gvildeno marksizmo princi-j1)0 Lopatio — P*^1-
pus ir išeinantį iš jų sočiai-iį^en\ ,^’c^ia,e,11 '' ‘T *>’usn ,\!ce’ 

demokratų nusistatymą. • ' 
Paskaitą surengė Socialis
tų Studentu Draugija.

Rheumafism

Paskalos.
Pastaruoju laiku Lietu

voj atsirado paskalų, buk
Lietuvoj jieškoma darbi- _ ___
ninku ir amatninkų norin- atsiekta energingu socialis
tų važiuoti sugriauton Ja- tų darbų.

Aš MELDŽIU ŠIO LAIKRAŠČIO SKAITYTOJI'
kurie kenčia nuo Romatižmo, Strė
nų Skaudėjimo (Lumbago), Padag- 
ros (Gout), parašyti man laišką, pa
dedant savo vardą ir, aiškų adresą, 
o aš prisiųsiu dykai vieno.dolerio ver
tės tranką išbandymui tnaTfo'.'Rheu* 
mutizmo Gyduolių. Aš noriu praša
linti romatizmą nuo kenčiančių ; ^a- 

lėšomis. Jus pamatysite, I.ą Rafi. 
padaryti Ku|in’s Rheumatic Remedy. 
Aš esu tikrą.į. Jcsd bus peros pasek
mės ir jus, patįs ji tai įsitikinsite pir
ma, ne"u duosite man bent viena cen-

Nebandykite prašalinti romatiz- 
mo per kojas ar skūrą su pagelba 
plasterių ar kitokių daiktų. 5>eban- 
dykit išvilioti jį su lininientais, 
elektrą .šįr magnetizmu. Nebandy
kit išvyt ji' oų užkalbėjimu. Bet 
iųs privalot jį prašalint. Jis yra 
kraujuįe ir jus turite vyft jį lau
kan. V ,1-.SZ- *. . # ' <. .

■ ■ I I MIU I T I ■

j President, Allun I. Coiė — ' iee- 
President and Cashier. Banko 
advokatas

Tai tiek
M. W. BLSH

.1 
•1

Jeigu Turit
ROMATIZMĄ 

1.ŠKIRPKO 'i ^SKELBIMĄ 
75c. DėžultriKAi kiekvienam 

lemiančiam.
smarkv- Ui^firliai, nemalonus 

sąnarių -Ks- " , patįs.
Tie

?7uutiokitc- P*:-- nu tu!<sUinčin kita 
:f ueanlei vltTIs

Nepaisant J-H 1>urMet pirmian.- 
rašykit '.iai'ė* ■ pilnos
rnieros 75c. Oviauo JeĮ Ronia i
tizmo PYKAI- i a“Jyk‘Į šias jryduo- 
les ir Į.aA.ui»P»e jas. ponas 
fi^lano t>k na-įlomis Gyduolė
mis. kad ji " • 'T k'riivienat; ken
čianti- nu ■ ? Pasinaudotų '
jomis ir Pr; '.‘ T ' — PTT.
negu i.-iris ' re,*‘ c«ntą. lįkirp. | 
l it -i apAr-,inl_:‘ ’f Pasiuskit ji ‘ 
mums su “ -;,lr ritau adresu. 
Jeitru jų.- mums
10c. štampo®-’ ’ a»',|beti apmokėti 
persiuztimų-

F. H. Pelro.
7 ’:‘ I- ''LSy

Aš Kaiiu 
'ant kiekvieno »i

r ueaple

-ta S.iuare Bldg.,
N. Y. - 

‘ vitQą dėžutėj

i

— John !• itzpatrick. 
teturiu tuo tarpu

Yice-Prez. į

'iė nuolatini ir tiesiogin:

SUSISIEKIMAS SI 
KLAIPĖDA.

Buitie American Linija atida- 
usisie-

kimą tariM? tendono ii' Klaipė
dos. Matomai, lajvą kompanijos 
pripažįsta svarbą naujo Lietu
vos porto.

Iaiivai. kurie Kas savaite plau
kioja tarpe Londono ir Klaipė
dos. vadinasi ”Ballannic” ir 

”Italtriger”.

Ir aš tikiu, tą darbu atliks 
Kuhn’s Rr.euiiu.tie Kenedy. 
Rotnųtizmas turi išeit, jeigu 
jus palinosuosit nuo skausmo 
ir kentėjimo. Mano gyduolės 
pa>:aikii<a skaudžiu., dieglius, 
muskulų g-viii.ią gerkles sutinimu ir sąnarių sustingimą.

As NORIU TAI PARODYT JUMS
•Jėi tik jus nian pavelysi*. A* j^pU/'-daug- prirvdyt į vieną savaitę ir 
paprašysite mano kompanijos pasiirti jums -ii/kai vieno dolerio 
vertes buteliuką gydUolią. As nepaisau kokiai Eitas (gyduoles jus 
vartojot. Jeigu jus nevartojo* mano gyduolių, jtjs nežinot ką jos 
gali padaryti. Perskaitykit musų 
pasiūlymą žemiau ir reikalaukite 
jų tuojaus.

REGULERIS SI.00 BUTELIS Už 25 CENTUS.
.Mes norime, kad jus išbandytuinet Kuhn’s Rheumatic Remedy, kad 
žinotumėt jus ir tūkstančiai kitų, jog- Romatir.mas gali būt praša- 
lintas, ir mes nenorim uždirbt ant išbandymo, isbandykif—Uū vis
kas ko mes norime. Jeigu jus atrasite, kad tas gelbsti jums, tuo
met užsisakykite daugiau, kad dabaigus gydymą, o tas suteiks 
niūrus pelną. Jeigu bandymą m negelbės, tai ant to ir užsibaigs. Mes 
r.esiunčiame maža buteliuką, kuris neturi vertės, bet siunčiame pil 
nos mieros buteli, kokie parsidu'>da aptiekose už dorelį. Sis butelis 
25c. persiuntimo ir supakavimo sunkus ir mes turime užmikėti !>&. 
dei Šamui už persiusimą. Todėl jus privalote prisiųsti išlaidoms, o 
Ui-.jaus nulaikysite vieno dolerio vertės bute!; dykai. Priimant ne
reikės mokėti nieko.

PRISIŲSK KUPONĄ : 
Kuhn Remedv Co., 

Dept. B. XV.
Aš turiu Kor.iatizm? ir no
riu dolerio jicrtčp butelį 
Kuhn’o Kheumatiškų go
duolių kaip paskelbta. 
Siunčiu 35c. persiuntimo 
lėšoms, supakavimo ir t-t. 
Dolerinis butelis turi bui 
prisiųstas dykai.

VARDAS-------------------- _

MIESTAS -------------------------- _

VALSTIJA----------------------—
Gatvė ar
R. P. D.---------------- — ■ --------------

KUHN REMEDY CO., is •> Mii»=akee a^CHICAGO.



v j tamsunas džiaugėsi, kad

tl* . j *___ • _ _ Kubilius tuomet negausias

V16UD6S /jiniOS 'langiaus iš metodistų pa- w »w-r-T-wwr ramos ir negalėsiąs lankyti

mokyklos.
Tai yra tamsunų grasini

mai! M. D-jos Narys.

ir ”nut” dabar par-j Be to^iMio bus dar dainų ir Bus koncertas ir teatras. I TRMYKIT KRIAUČIAI!
J tunui: ei '1.. . . 17 vasario, nedėldienio va-, Jei tu esi kostiunerskas

i.. N - ’ Lietuvių karą. Mokslo Draugija ren- • kriaučius ir nori padidint ir

tojaus salia naš- Ha T utnvi,, nogint - -

Tamsunų grasinimai.
So. Bostone yra susitvė

rus Lietuvių Mokslo Drau
gija, upynai kultūrinė orga
nizacija. kuri i partijų gin
čus visai nesikiša, o dirba 
tik apšvietos darbą. Nors 
nesenai ji susitvėrė, bet su
rengė jau visą eilę puikių 
paskaitų, suorganizavo vai
kams ir suaugusiems lietu
vių kalbos ir rašybos kur
sus. o dabar organizuoja 
chorą. Savo susirinkimus ir 
paskaitas Mokslo Draugija 
laiko buvusioj metodistų 
salėj, kuri dabar yra pava
dinta "Lietuvių Žinyčia”. 
Tą namą prižiūri jaunas 
lietinis, Kubilius, kuriam 
metodistų organizacija mo
ka užtai algą ir leidžia i 
mokslą

Na, pasakykite, kas gi ta-

Areštavo 29 kazirninkus.
Pereitą nedėldieni Soutb 

Bostono jiolicija užklupo ir 
areštavo vienuose namuose 
29 kazirninkus. Nugabenus 
juos nuovadon, l.._....____
padavė neteisingą vardą ir 
netikrą adresą, todėl pane- 
dėly teisine buvo daug juo
kų, kada jie negalėjo atsi
minti kokiais vardais jie po
licines nuovadoj užsirašė. 
Didžiuma tų bomelių buvo 
So. Bostono gyventojai, tai 
vietos teisėjas nubaudė juos 
tik po $5.00. Gi tuos, kurie 
buvo atėję čionai iš Rostc- 
no bomijos ir padavė netik
rus adresus, nubaudė po 
$20.00.

su ve ir nut «
siduoda po $15.50 tunui; gi 
pati smulkioji rūšis, taip va
dinama ”pea”.— $12.50 to
nui.

Kaina likos numušta dėl
to, kad iki šiol Bostone be
veik nebuvo žiemos. Pora 
dienų pašalo, ir vėl buvo šii 
ta. Bet anglių kompanijų; 
turbut 
tik jos

apsigavo, nes kaip 
___ numušė kainą ant 
anglių. Bostone tuojaus pa- 

< ir oro biuras 
sakor kad dabar šaltis jau 
laikysis.

PARSIDUODA V.UKV lova
kuri tinka nuo vieno iki 8 metu kūdi
kiui. Klauskite ant 2 luby 374 \V. 2-n<] 
St.. So. Bostone. (5)\ isa tai 

žinyėioj ' . _ ________ ___
į to. ar.. BroadMaj, netoli koncertą ir teatrą. Dainį-(sigailėk keliatą minučių lai- 

muzikantai yra ko, rašyk laišku tuojaus 
iš kitų miestų, klausdamas visų informaci-! 21, 

jų, o iš ta turėsi diktą nau- 
dą, o informacijos bus su
teiktos tuojau^ kaip tik ap- 
laikysime užklausimą. 

Biznio vedėjas F. W’. Tiknis 
American Eagle Garment 

Company 
' So. Bostoh, Mass.

339 W. Broaduay, 
Company • (9)

tn<n*oiie “““į. icu»aiuiuuu3 u uvu pciu.iu.iui ir
Rr > »iwav 13 Lietuvių Žinyčioj dailų pagerint savo bizni, tai ne-

.... a .. uvvuu Koncei
jnU(. i- ytreeto kur būna vi- ninkai ir 
Si .Mo Draugijos susi- kviečiami 
rinkimui.. \ skaras prasidės 

■lygia' kaip 7:30. Salės durįs 
atsidarys 7-tą valandą.

PARSIDUODA GROSERNk lit 
KI. CflRNĖ. PuldiAkoj vietoj, {taisai 
naujausi' s mados, visas biznis cash. 
Per trumpų laika paršui uos pigiau 
negu ji verta. Gali pirkt ir toks, kuris 
rėra buvęs biznyje, pardavėjai duos 
visų patyrimų. Priežastis pardavimo 
paaiškinsim pirkėjui. (5)

Klauskite:
139 Dercbester St.. So. Bustom

šalia muzikalės vėkaro da
lies, bus suvaidinta graži 
komedijėlė "Burtai”. Taigi 
jiasižymėkit šitą datą ant 
savo kalendoriaus, kad ne
užmiršt umet.

Susitvėrė vaikų choras.
.Muksi Draugijos mokyk

loj susitvėrė vaikų choras. 
Pereitas !>ėtnyčios vakarą Lietuvių kalbos mokykla, 

.buvo jau pirmutinis balsų Neužmirškit, kad seredo- 
bar yr ąs. J chorą susilasė mis Mokslo Draugija turi

■ 2" vaikų ir dabar kiek- lietuvių kalbos kursus su- 
vieną pėtnyčios vakarą jie 

įrakinami lietuvišku
___ • -J—•• -

— . ,, _ —-1 
jh-g. Bačiulis, kuris gerai ši- 
‘tam įlarbe nusimano. Kaip 

su savo vvru ir negalėdama >UAaVw.0'

- * - - ‘i keliatą damų. Mokslo 
Draugija tuojaus parengs 
jiem- .<or.c( rtą. Tėvai galės tas Hays legislaturoje pata- 
pamat-y. -u)kę^J'Įizu darbą rja pakelti Massachusetts 

gubernatoriui algą iki $20, 
(MM) metams. Dabar, guber
natorius gauna $10,000.

1
25

kiekvienas sidarė salta,

BARBEKŠAPČ
Pigiai (pusdykiai) paisiduoda bar- 

zdaskutykla, geroj vietoj, ant plačios 
gatvėm, apgyventa lietuvių, lenkų ir 
rusų; 3 krėslai, veidrodžiai ir visi ki
ti rakandai. Kaina tik §300.00 gal 
da ir pigiau. Kreipkitės pas: (1)

J. P. RAUL1NA1T1S
j 26 IV. Br.>adway, So. Boston. Mass.
I----- ‘---------------------------------------------------Supyko ant vyro, tai nukan apie 

do mergaitei nosį.

Kokio laukinio budo esą- :?T a
ma žmonių, tai parodo se- me

karnas atsitikimas. Tūla, 
Catharine Sofia, susipykus ‘JĮį

L---------- ...------------- o------ ...
jam nieko padaryti, is to į* 
piktumo pagriebė 12 metų 
amžiaus savo podukrą ir 
nukando jai nesi. Tėvas pra
nešė apie tai policijai, ir ši
ta moteries kailyje žvėris 
buvo areštuota. Teismas pa
smerkė ją trims mėnesiams 
kalėjimo, bet vyras pasigai- 

jlėjo jos. ir teisėjas paleido 
’ ją namo. Sako,, pažiūrėk.

gal pasitaisys,

augusiems, o pėtnyčiomis— 
vaikams. Kas vakaras pa
minėtomis įienomis yra 
dėstoma lietuvių kalbos gra
matika ir rašyba. Mokyto
jauja drg. Neviaekas.

Brightono reprezentan- i

JEIGU NORI J I RS T ELEKTRA i 
savo narna, nelauk vasaros, bet duok 
įvest dabai-, nes dabar gali padaryti 
daug pigiau. (4)

G. BA1KO
<8 Troli St.. Somerville, .Mass.

IŠSIKANDAVOJA RUIMAI.
4 ruimai su šiltu vandeniu ir šilu

ma; randa $5 savaitėj. Mažai šeimy
nai. (“

393 5th St, So. Bostone
(b

PARSIDUODA GKOSEKNk
Biznis eina gerai, apgyventa vieta 

lietuviais; priežastis pardavimo— 
savininkas serga. Klauskit (i)
S. It. 255 Broadway. S. Boston. Mass,

me blogo? Lietuvių draugi-’ l’žpuolimas ant restorano, 
ja gauna dykai vietą ap- So.- Bostone, po Nr. 155 
svietus darbui. Jaunas lie- Broadvzay, pereitą sąvaitę 
tuvis turi progos lankyti buvo užpultas 
aukštesnę mokyklą. Rodos. Jaunas vaikėzas _
kiekvienas 4’etuvis galėtų du ir tuojaus siekė prie ka
lno pasidžiaugti. sos. Kada savininkas norėjo

O betgi sandariečiams jam pasipriešinti, jisai išsi- 
šitas darbas nepatiko ir jie traukė revolveri ir šovė i Iu- 
stengiasi visokiais budais bas. Restorane keiiatas žnio- 
Mokslo Draugijai pakenkti, nįų tuo tarpu valgė pusry

čius ir nuo.Jųbų jiems pribi
rėjo už apykaklių ir i toriel- 
kas tinko. Išgriebęs iš stal
čiaus pinigus, plėšikas šovė 
da syki j lubas ir išėjo lau-.................
kan. kur jo laukė sėbras suilingi?” Balsą 
troku. kuino numeris buvo ■ šiuo klausimu 
B59593. Tyrinėjimas paro- kas tik norės. Tautininkams 
dė, kad tas trokas nakties’čia bus gera proga parodyti 
laiku buvo pavogtas iš į savo nuopelnus, o jų oponen- 
Broadivay garažo. Iš ręsto- tai galės pasakyti, ką jie 
rano banditas paėmė $15. i mano apie tautininkus. Ma- 

------------ ---------- noma. kad diskusijos bus 
Anglis atpigo 50c. ant tono. labai Įdomios ir kad publi- 

Bostono anglių kompani- . kos bus labai daug. Įžanga 
jos jiereita sąvaitę numušė! bus 10 centu ypatai.

’ ' * gražiai papuošta ir

dirba Mokslo Draugija.
PARDAVIMAI

,ia

restoranas.
įnėjo i vi-

TeL South Boston 3520 !
Resldence Aspinwall 0870 <

S. M. Puišiute-Shallna ; 
LIETUVĖ MOTERIS 

ADVOKATE . J 
366 Bn>adwajr. So. Boaton, Mass. *

Room 2. '
PARSIDUODA trijų šeimynų na

mas su '"furrace” šiluma. Kaina 
87.500; turi įnešt 83.900. Jardas (li

zdelis. galima jame .statyt trijų auto- 
i mobilių garadžių. (6)

R. S.
62 Rornett St. Jamaica Piain, Mass.

I I
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Organizuojamas vyrų 
choras— ateikit visi.

ši > pėtnyčios vakarą, 
usio, Mokslo Draugijos’ 

salė? ’ dėtuvių Žinyčioj) 
bus 
chorą:

Sil
SPORTAS

Levis laimėjo.
Pereitame ketverge

Viešos diskusijos apie 
tautininkus.

Ateinančio nedėldienio 
vakarą, 27 sausio. Mokslo 
Draugija rengia viešas dis-į 
kusijas temoje: "Kas yra 
tautininkai ir kam jie reika- 

galės gauti 
kiekvienas.

Aną nedėldieni jie turėjo 
So. Bostone surengę "jubi- 
lėjaus prakalbas”, kurių di
desnė dalis buvo pašvęsta 
šmeižimui Mokslo Draugi
jos. Daugiausia pliovojo jų 
"didvyris” Ivaškevičius. Ki
tas toks pat tamsunas pas
kui salėj viešai pradėjo 
girtis, jog jie, sandariečiai, 
įskusią metodistų organiza
cijai Mokslo Draugiją kai
po "bedievių organizaciją”, 
tai tuomet ir Kubilius gau
siąs iš tos salės ”kiką”, ir 
Mokslo Draugija negau- „ .
^piti daugiau \ietos. lietu- no 50 centu ant tono kietu-, ws „ . .
•^■įsfe^r-’niokyklai ir su- Ju anglių. Visos stambesnės j tai prikūrenta, kad 

likimams. Y pac
a» □

Slj

į

šitas anglių rūšis, kaip tai ”egg”, čiams butų smagu

organizuojamas. vynUGrand Opera House buvo 
s. keliatas ukvatninkų ristynės už pasaulio čampi- 

jau yra savo vardus padavę.! jonatą. Ritosi Ed. "Strang- 
:Taigi tie. kaip lygiai ir visijer” Levis. pasaulio čampi- 
jkjvi t >L- TYCkY-i nria _____ ___ T__ii________

iro vrisidėti. teiksis šios pėt- 
jnyčios vakarą susirinkti, 
i nes bus atvažiavęs choro or
ganizatorius drg. Bačiulis 
ir darbas bus pradėtas. Ša

lie bus atidaryta nuo 7:30. 
į Jei pasirodys, kad yra pa

kankant: moteriškų balsų, 
'tai vėliaus bus sudarytas 
'mišras choras.—

SomcrvL’lėj pereitą nedėl- 
1 dieni plėšikai įsilaužė i kir
viu dirbtuvės ofisą ir išlau

r.dip ivgidi ir vibi jer’ Lewis. pasaulio campi 
kurie tik nori prie cho--jonas su joe Alvarez, Pana

I 

mos čampijonu. Lewis išgel-; 
bėjo savo titulą ir diržą tik; 
per plauką. Jis nutrenkė; 
Panamos čampijoną po Ii 
valandos ir 3 minutų sun-l 

kios kovos.
Šiame ketverge Lewis ri

sis Bostone, toj-pat vietoj,; 
su italų čampijonu Tara-, 
imaschi. Taipgi ristynėse da-i 
lvvaus Joe Alvarez ir Jacki 

; Albright.

I t

Seve^os Gyduoles uzLaiko > M 
šeimynos -■ *

Užkimimas
ir kosulys turi Suti sustabdyti urnai,
Kad praialir.ti s»arbus susikrovi
mus figų. Imti

Severas 
Cough Balsam

d«i
kykite po ranka ypatingai iem%.

Kaina 25 Ir 50c.

Klauskite pa.3 aptiekoriaus.

atliuosavimo skreplių. tžlai-

i
t.

DR. J. MARCUS '
LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS 

Specialistas sekretmj ir chro
niškų vyrų ir moterų ligų. 

18 Parmenter St., Boston, Maso. ■ 
(Prie Hanover St.) 

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

i LIETUVIŲ j 
ATYDAI! | 

> GELEŽINIAI v
DAIKTAI | 

; MALIAVOS S
LANGTIESĖS > 

I SPORTO >
REIKMENYS $

Gera rūšis, žemos š 
kainos $

THE HOYT CO. ?
• 443 Broadvay, $

South Boston, Mass.
' (12) |

S«v«rM Kalendorius 1924
metams yra priduotas nsry apie- 
koriams dovanai, aitra rašyk tiesiog 
pas mus.

EKSPERTAS LAIKRO
DŽIŲ TAISYTOJAS.

Taisau visokius laikrodžius Sieni- 
............................... . — jr.ius ir Kišeninius prieinamiausiu j 
išlsr’-ž’ijs vi&c vie-i1®*"*- Reikale kreipkitės šiuo adresų:;,iMauZ.a> >e.ras irvKiujj vie fi6 G ST So W)STON M ASS. i|

_ ‘ CHAS V1NGRAIT1S '<25» •<

I
Salė žė seifą, bet nieko jame ne

lik rado. Ta "acią naktį buvo3.

sve-
sėdėti, toj: tenai pavogta $130.

W F SfVFRA CO.
CCPaR RAPIDS. iowa

.—.— - --------------------

v


