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! SNIEGAS UŽBĖRĖ TO
RONTO PROVINCIJĄ.

■ Toronto provincija Kana
doj tapo užversta tokiu sto- 
ru sniego klodu, kokio ji nė- 

įi-a mačiusi per 80 metų. Iki 
I Kalėdų tenai buvo nepapras
tai šilta. Bet nuo Kalėdų 

į kaip pradėjo snigti, tai snin
ga be sustojimo dieną ir 

• , - ir apskaitoma, kad!
vaitę ouvo didelė ablava ant sniego bus jau apie milionas 
plėšikų, kurie Everglades tonUe 
girioje turėjo kempę ir tan-(

Ku Klux Klano teroras Baltimores lietu 
vių politikierius 
papuolė bėdon.

AREŠTUOTA 212 ŽMONIŲ 
IR SUDEGINTA 
DAUG NAMU.

Razbaininkai kliuksai eina 
su blaivybės agentais, šeri

fas pašaukė prieš juos 
milicijr

Ulinojaus valstijoj, Her- 
rino apielinkėj, kur anąsyk 
anglių kasykloj buvo už
mušta apie 20 streiklaužių, 
šiomis dienomis vėl kilo di
džiausis triukšmas. Susior
ganizavę po Ku KIux Klano 
vėliava visokie razbainin
kai ėmėsi vykinti "patrio
tizmo darbą” — valyti tą 
apielinkę nuo munšainerių. 
Jų priešakyje atsistojo stu
las Young, koks tai specia
lus prohibicijos agentas, 
nuo senai jau žinomas mu
šeika ir skandalistas. Var
dan "patriotizmo” ir "tvar
kos palaikymo”, šitas žmo
gus be jokių varantų pradė
jo su kliuksais naktimis už
puldinėti ramių gyventojų 
namus ir daryti kratas, jieš- 
kodamas degtinės ir areš
tuodamas'visus nužiūrėtus 
žmones. Į 3 sąvaites tapo 
areštuota 212 žmonių.

Šitos kratos pavirto i tik
rą terorą. Negana kratų ir 
areštų, tie patriotiški pa
daužos pradėjo mušti žmo
nes ir deginti namus, ku
riuose jie nužiūrėjo degtinę 
varant ar pardavinėjant. 
Ilerrino apielinkėj jau pra
dėta kalbėti, kad angliaka
siai ėmė ginkluotis ir ren
giasi su tais "tvarkdariais" 
pasielgti taip, kaip buvo pa
sielgta praėjusią vasarą su 
ginkluotais anglių kompa
nijos skebais. Prieš kliuk- 
sus susidarė nauja organi
zacija, pasivadinusi "Lieps
nojančio Rato Vyčiais”.

Bijodamas kraujo pra
liejimo, apskričio šerifas 
Galligan pareikalavo, kad 
tas specialis prohibicijos 
agentas Young tuojaus iš
sikraustytų iš Williamsono 
pavieto ir išsivestų savo 
mušeikas. Youngas nepa
klausė ir tapo areštuotas 
už pramušimą žmogui gal
vos revolveriu. Ir tas smar
kusis blaivininkas, arešta
vęs 21.2 žmonių, ant galo 
pats atsidūrė už grotų, kaip 
kriminalistas. Nagrinėjant 
jo bylą, 8 sausio apie teismo 
namą Mariono miestelyje 
susirinko gauja kliuksu ir 
atsivežė su savim du kulka- 
svaidžiu Y oungo apgyni
mui. šerifas tuomet parei
kalavo, kad gubernatorius 

prisiųstų miliciją, ir guber

natorius tuojaus prisiuntė 
3 kompanijas valstijos sar
gybinių. Tuo budu nedide

lis kasyklų miestelis priėmė 

karo lauko išvaizdą.

Federalės valdžios agen
tas tapo iš kalėjimo paleis

tas, tečiaus matydamas, 
kad su savo kliuksais prieš 
3 kompanijas milicijos jisai 

negalės papusti, nusirami

no ir pradėjo vesti "taikos 

derybas" su šerifu.

UŽMUŠĖ 5 PLĖŠIKUS.
Floridos valstijoj. Palm 

Eeach parietė, pereitą są- nakt£

; šauly." Jau keturios savai
tės, kaip tūlas Muzikantas 
‘čia rodo paveikslus apie 
j apaštalų gyvenimą. Bet tuo
se paveiksluose nėra nieko 

|naujo—tie patįs žydeliai, 
kuriuos ir rymiokai kunigai 
garbina. Vis žmonių mulki- 

• nimas, ir gana.
____________

Neitralė komisija riš 
laipedos klausimą.IIf

GALINHAITIS AREŠTUO
TAS Už TAKSŲ PASISA

VINIMĄ.

Antanui Kripui jisai uždėjo 
net $250 "faino” už taksų 

nemokėjimą.
Baltimores lietuvių vertė

jas teismuose, Jonas Gali- 
naitis, papuolė bėdon. Grand 
Jurv apkaltino jį už apgau- 

. ■ ■ / ..............u
valdžios. Sakoma, kad jisai 

į susitaręs >u buvusiu val- 
i džios kolektorium J. D. Boz- 
manu kolektavęs iš žmonių 
užvilktas taksas ir pasilai
kydavęs jas savo reikalams.

Negana to, jie da ir "pa
baudą" uždėdavo už užvilki
mą mokesčių. Taip ve, suži
noję, kad Antanas Kripus, 
kuris gyveno po Nr. 737 
West Pratt St., nėra laiku 
užmokėjęs valdžiai mokes
čių, jie pristatę jam ”bilą” 
ant $250 už taksas ir ”fai- 
ną". ' »

šitaip rašo Baltimores 
dienraštis "Sun”, kurio iš
karpą mums prisiuntė vie
nas "Keleivio" skaitytojas. 
Prie to, kas pasakyta anglų 
laikraštyje, musų korespon
dentas da priduria nuo sa
vęs šitokių paaiškinimų:

"•Jonas Galinaitis nuo se
nai jau yra pasižymėjęs po
litikierius. Baltimores lietu
viai laiko jį 'advokatu’. Pa
sitaikius kam kokiai bėdai, 
tuojau bėgdavo pas Galinan
ti. o tas. turėdamas su poli
tikieriais pažinti, -kartais ir 
pagelbėdavo už kelioliką do
leriu žmogui iš bėdos išeiti.

"Apie treji metai atgal 
Galinaitis buvo pakliuvęs 
bėdon delei degtinės biznio, 
ir jau tada žmonės kalbėjo, 
kad bus džėla. Bet nebuvo.

"Dabar Jobu Goldvvine 
(taip Galinaitis save angliš

kai vadina) sumanė kitokį 
i biznį. Jis Paimdavo iš biz- 

Tai ve, ką reiškia kapita- nieriu income tax nunešti 
listinė tvarka, kur industri- valdžiai. Bet vietoj nunešti 
ja yra palaikoma dėl pelno! valdžiai, kaip dabar pasiro

do, pasilaikydavo sau. Ir 
Mister Goldvvine vėl pakliu
vo bėdon, ir kažin ar šiuo

kiai tenai susirinkdavo, še-, APIPLŽŠė BROOKLYNO 
. ... LIETUVIŲ KLIUBĄ.

——— H«***.y* °V_!a^Snk1a^ Suvienytų Valstijų

l inks visa vagiu saika. Jis apsiginklavę n masMinito , e i-------- ,._j
matė keliatą kartų lankan- i vel^us užsidengę, užpuolė 
tis tenai po vieną ar du ban-j*,11^?1 no
ditu, bet jis norėjo užklupti Kliubą po Ni. 308;

visa ju kompaniją. Ir 9 sau- e-. Jr apip.esę
• •• • ’ ■ • -įbuvusius tenai žmones, pa

bėgo. Kliube tuo tarpu buvo 
iapie 40 žmonių, kurie susė- 
Į dę apie stalus lošė kortomis. 
: Plėšikai įsigavo Į Kliubą per 
j skiepo langą Ir paskui užpa
kaliniais laiptais užlipo ant 
viršaus. Vienas banditų tuo
jaus pašoko ant stalo ir švy
tuodamas pištalietu suriko, 
!kad' risi pakeltų rankas 
Įaugštyn, o kad jie greičiau 
{tai padarytų, jis iššovė Į lu- 

įbas. Paskui tris razbainin- 
jkai pradėjo krėsti visiems 
ikišenius, o kiti tris stovėjo 
atkišę revolverius ir dabo
jo, kad kas nepasijudintų. 
Surinkę išviso $1,154, plėši
kai išėjo priešakinėmis du
rimis ir pabėgo.

Apie šitą atsitikimą buvo 
rašyta dienraštyje "Daily 

i Nevvs”, kurio iškarpą pri- 
į siuntė mums iš Brooklyno 
vienas "Keleivio” skaityto
jas.

rifas Baker dabojo tą kem
pę per ištisu du mėnesiu, 
laukdamas pakol tenai susi-

sio naktį susirinko tenai 5 
razbaininkai. Šerifas tuo
jaus surinko 100 ginkluotų 
vyru ir paėmęs porą kulka- 
svaidžių, 2 valandą ryto ap
supo kempę. Prasidėjo šau
dymas. Banditai buvo tapgi 
gerai ginkluoti ir smarkiai 
šaudė atgal. Mušis tęsėsi 
nuo 2 valandos ryto iki 12 
valandos dienos. Visi penki 
banditai buvo užmušti. Pats 
šerifas taipgi krito ir keli 
jo vyrų buvo sužeisti plėši
kų šūviais.

Tarp užmuštų banditų 
buvo baisiai pavojingų gal
važudžių. Du iš jų buvo pa
bėgę iš kalėjimo, kur jie bu
vo nuteisti už išplėšimą ke
lių bankų. Kiti tos šaikos 
nariai buvo federalės val
džios jięškomi kaipo jūrių 
piratai.

NEŽMONIŠKI JONO 
ŠIMKAUS DARBAI.

Worcester, Mass. — Lie
tuvis Jonas Šimkus, kuris 
gyvena po Nr. 82 Lafayette 
St.. yra kaltinamas nežmo
niškais pasielgimais su sa
vo vaikais. Jo 6 metų sūnūs 
Jonukas atbėgo anądien 
svyruodamas Į policijos 
nuovadą su istrigusiom kru
tinėję žirklėm, ir pasakė, 
kad jo tėvas iš piktumo 
sviedęs i ji tuom žirklėm. 
Vaikas tuojaus buvo nuvež
tas ligoninėn ir tenai pasi
rodė. kad jo kraujas jau už
nuodytas. Tuomet policija 
nuvyko į Šimkaus namus, ir 
tenai rado kitą vaiką sužeis
tą. Dešimties metų amžiaus 
Antanukas turėjo piuklu 
Įpjautą iki kaulo ranką ir 
jo kraujas taip pat jau už
sinuodijęs. Iš vaiko policija 
sakosi sužinojusi, kad ke
lios dienos atgal senis Šim
kus piovęs skiepe malkas ir 
liepęs Antanukui ant rąsto 
sėdėti, kad plaunamas jis 
nesi vartytų. Bet vaikas bu
vo parlengvas rąstą išlaiky
ti, todėl tėvas taip Įniršo, 
kad pagriebęs jo rankutę ir 
prispaudęs ją prie rąsto, 
drožė per ją keliatą kartų 
piuklu, Įpjaudamas ją ligi 
kaulo. Policija dabar nuve
žė Antanuką ligonbutin ir 
jieško nedoro tėvo, kuris da
bar slapstosi. Jisai dirbo 

American Steel & Wire Co. 
dirbtuvėj Worcesteryje. 
Šimkuvienė policijai skun
dėsi. jog jis sudraskęs ‘jos 
drapanas i skutus, kad ji 

negalėtų išeiti laukan ir 

pranešti žmonėms apie jo 

pasielgimą.

I

UŽSIDARĖ KASYKLOS.
New River minkštųjų 

anglių kompanija ši panedė- 
li uždarė savo kasvklas ne- v 
apribuotam laikui ir palei
do 2,500 darbininkų. Kom
panija skundžiasi, kad dar
bininkų algos esančios per- 
augštos ir ji negalinti nieko 
uždirbti anglis kasdama.

Į
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KRAKMOLO EKSPLIOZL 
JOJ ŽUVO 16 ŽMONIŲ.
Pereitam "Keleivyje” ra

šėm, kad krakmolo dirbtu
vės ekspliozijoj, Pekino 
miestelyje, Ulinojaus valsti-i 
joj, buvę užmušta 3 žmonės j 

ir apie 50 sužeista. Dabar gi j 
paaiškėjo, kad užmušta bu- 1 ! ‘ 
vo 16, o 20 darbininkų dar!, 

nesuranda.

KITOS ŽINIOS Iš 
B VLTIMORĖS

Musu korespondentas
„........... -ės rašo:
Darbai Baltimorėj pasta

ruoju laiku sumažėjo. Rub- 
! šiuriai dirba tiktai pusę lai
ko. Iš toliaus patartina Į 

■ Baltinio rę nevažiuoti laimės 
1 jieškoti. nes jos čia nėra.

Lietuviai pradeda varyti 
j šmugelį munšainu, ir jau ke-

I
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MOTERIS PASODINTA
KALĖJIMAN Už

MUNšAINĄ
Worcester, Mass. — Ma-i u v .......

rė Sabickienė, kuri gyveno!jj^7ų’teko ”džėloj”Zėdėti 
čia po Ni. oO Millbury St., yO p01>a mėnesiu ir daugiau, 
tapo nuteista ant 30 dienų. jęaj ir šventas Kalė- 
kalejiman už darymą mun- jas švel lė dangėj. Po Ka

samo, prie ko ji teisme pati Jėdu vienas lietuvis, Nemo- 
pnsipazmo.

SUNAIKINO KONFIS
KUOTĄ DEGTINĘ.

ra. pas i "re savo skiepe, o 
kitas sulenkėjęs mirė nuo 
munšaino.

Pastaruoju laiku i Balti-

— "Biblijos sto
koti kuoja Ro-

PIRMININKAIS AMERI
KONAS DAVIS.

VOKIEČIAI NORI 
"KERŠTO KARO”.

Berlino žiniomis, Vokieti

joj dabar pradėjo darytis Kitu du komisijos nariu bu
sią olandas ir ispanas.
"Keleivyje” buvo jau ra

šyta, kad Tautų Lyga yra 
nutarus pavesti Klaipėdos 
klausimą išrišti neitralei 
komisijai, sudarytai iš to
kių žmonių, kurių valstybės 

i neturi Klaipėdoj jokių in- 
l teresų, nes kada šitą klausi
mą pradeda spręsti intere
suotų tautų atstovai, tai 
kiekvieni jų tempia savo pu
sėn, ir Klaipėdos mazgas, 
vietoj išrišti, da daugiau 
užsiveržia.

Ambasadorių Taryba Pa
ryžiuje pripažino anuomet, 
kad Klaipėda turi būt ati
duota Lietuvos Respubli- 

'kai. Bet Lenkija tuojaus 
pradėjo reikalauti ypatingų 
sau teisių Klaipėdos uoste, 
o franeuzai jai pritarė, ir 
prasidėjo dėlto ginčas, ku
rio besiginčijančios pusės 
iki šiol negalėjo išrišti. Tai
gi Tautų Lyga ir nutarė pa-

18 CENTŲ KALINIO 
MAISTUI I DIENĄ. , ,

viint vTiz.u v.- i. - toks ūpas, kad reikia aD- 
•x , y ie.tos skelbti franeuzams "keršto

n' - L i’1-"1 sPau(]^’ karą”. Iš vienos pusės vo-
^,^!sAa!“’iams.Pa"e- kiečius prie to drąsina toji 

aplinkybe, kad Anglijoj' 
Darbo Partija gali paimti 

, iš kurios franeuzų 

j ne
gaus sau paramos, o iš ki
tos pusės vokiečių neapy
kantą prieš franeuzus padi
dino tas faktas, kad franeu
zai atsisakė grąžinti civilę 
vokiečių valdžią Ruhro 
krašte.

to kalėjime labai gerą mais
tą, duodas visiems i valias, 
ir jam išeina tik 18 centu i v-m™ - -

į-.'zj-..;------------l i.. --------------- ----------

■ • Kr*----------- r."-.", i imperialistai niekadosniui. Galite snnrasti lenks I
ant dienos kiekvienam kali
niui. Galite suprasti, koks 
turi būt to maisto gerumas, 
kuomet tik kvorta pieno ir 

i svaras duonos kainuoja 
apie 25 centai.

HERRINE DA NĖRA 
TAIKOS.

: Vėliausios žinios iš Her- 
rino sako, kad taikos tenai 

'da nesimato, šerifas pasa
kęs, kad ramybė tenai bu- 

į sianti tik tada, kada išsineš
dins iš Williamsono pavie
to prohibicijos agentas 
Young su savo "galvažu

džiais. "Bet Young sako,kad 
nežiūrint ♦ šerifo reikalavi
mų, jisai iš tenai nesitrauk
siąs.

LAIVAS UŽSIDEGĖ ANT
JŪRIŲ.

Ši panedėlį netoli New 
Yorko ant jūrių užsidegė 
Red Star Linijos garlaivis 
"Lapland”. Ugnis buvo grei
tai užgesinta.

JUODVEIDŽIAI APIPLĖ
ŠĖ BANKĄ.

i Būrys ginkluotų juodvei- 
džiu užpuolė Kansas Cityje 
banką ir pagrobę $44,500, 
pabėgo.

I

MEKSIKOS MAIŠTININ
KAI UŽMUŠĖ AMERI

KONĄ.
Parkensburge, West Vir

ginijoj, gauta žinių, kad 
Meksikos maištininkai už
mušė amerikoną Underwoo- 
dą. Jisai paėjo iš Parkens- 
burgo; Meksikon jis buvo 
nuvykęs aliejaus reikalais.

TRAUKINIAI SUSIKŪLĖ.

Netoli Hillendahl, Texas 
valstijoj, pereitą sąvaitę su
sikūlė priešakiais du trauki
niai. Katastrofoj tapo už
mušti du tarnautojai ir su
žeista 30 pasažierių.

PAGAVO ANGLŲ LAIVĄ 
SU DEGTINE.

Meksikos Įlankoj Ameri- 
jkos prohibicijos laivynas 

• pereitą sąvaitę sugavo ang
lų laivą, kuris šmugeliavo i 
šią šalį degtinę.

RUSIJA PERKA SAVO 
BONUS UŽSIENYJE.
Kopenhagos žiniomis, so

vietų valdžios agentai už
sieniuose tylomis superka 
caro paskolos bonus* Iki 
šiol jie supirko jau apie 75 
nuošimčius visos caro pa
skolos. Dabar tie bonai par
siduoda už pusdyki ir todėl 
labai lengva juos supirkti. 
Kopenhagoje manoma, jog 
tas reiškia, kad sovietų val-

x New London, Conn.—Per- merę pradėjo Jąnkytis nauji
eitą sąvaitę valdžia čia su-j pranašai
naikino 280 keisų degtinės, Į dentai ’- __
kurios vertė buvo apskaito- mos km Lu klerikalizmą, o 
ma i $26.000. Degtinė buvo perša tikėjimą. Viso-i
konfiskuota ant nedidelio! kie BeincK; i. Muzikantai ir. v— ............. ■ ...
boto, kuris netoli nuo čia kiti šauki; ąd Biblija esan- džia rengiasi pripažinti se- 
nusėdo ant seklumos. Iti "augščiausias mokslas pa- nas skolas.I

I
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RUSIJOS DIPLOMATAI 
IR ŠILKINĖS SKRY

BĖLĖS.
Ar sovietų valdžios diplo

matams užsienyje pritinka 
dėvėti šilkinėm skrybėlėm 
ir frakais, ar ne? šitokį 
klausimą dabar riša visa 
Maskva.

Bolševikų diplomatas Lit- 
vinovas tvirtina, kad diplo- 

laikytis buržuazinių papro
čių. Jei jus apsirengsite ki
taip, negu visi kiti, tai tuo 
budu jus trauksite Į save 
visų akis, jis sako. Jis nuro
to vieną Maskvos atstovą, 
kuris Ženevos konferenci
joj nešiojo rusišką kepurę, 
Europos spauda pavadino 
ji "nuožmiausiu bolševiku”.

"Nežiūrint kaip mes Lor
do Curzono nekęstume,” sa
ko Litvinovas, "aplinkybės 
verčia mus su juo susieiti. 
Ir jei sovietų diplomatas, 
norėdamas simbolizuoti 
darbininkų ir ūkininkų val
stybę, atsilankytų pas Cur-

matinė tarnyba reikalauja vesti šitą klausima išspręsti

bešališkai komisijai.
Pirmininkauti tokios ko

misijos posėdžiuose tapo pa
kviestas Norman H. Davis, 
buvęs Amerikos Valstybės 
Sekretoriaus padėjėjas, ir 
šitą pakvietimą jis jau pri
ėmė. Iš viso ton komisijon 
ineis tris žmonės, pirminin
kas ir du nariu, kuriedu da 
nėra paskirti, bet spėjama, 
kad vienas jų busiąs ispa
nas, o antras—olandas. Ko
misijos posėdžiai bus Žene
vos mieste, Šveicarijoj.

Amerikonas Davis ketino 
išplaukti Europon jau šį 
utarninką. Taigi reikia ti-

zoną apsivilkęs darbiniais ikėtis, kad’Klaipėdos klausi- 

marskiniais, kaimiečio ser- jnias ’DUS gaIu gale vienaip 
"Opera ir riacriri įinimc natom t •< • •> • .mėga ir degutuotais batais, 
tai jis padarytų toki prastą 
įspūdi, kad musų misija 
vargiai galėtų nusisekti”.

Vadinasi, su bolševikų 
mada civilizuotam pasauly 
negalima rodytis.

"KELEIVIO” KALENDO
RIUS 1924 METAMS.

'"Keleivio” Kalendorius šį
met truputi susivėlino, bet 
’au tuoj bus gatavas. Taigi 
tie, kuri jį užsisakė, neužil
go gaus. Kaip tik išeis iš 
•naudos, tuojaus bus išsiun
tinėtas.

Šįmet Kalendoriaus turi
nys bus labai Įdomus. Jame 
ilps pilna "Ku Klux Klano” 

istorija ir puikus moksliš
kas veikalas: "Ar yra Tik- 
■as Dievas?” Be to, bus 
daugybė gražių eilių, viso
kių straipsnių, statistikų, 
informacijų ir t.t.

Kaina 50 centų, bet "Ke- 
’eivio” skaitytojams tiktai 
?5 centai.

Taigi kas da nėra užsisa
kęs, tegul prisiunčia užsa
kymą tuojaus, tai greičiau 
galės gauti. Užmokestį gali
na siųsti stampom po 1 ir 
no 2 centu: liet galima taip 
nat ir sidabrinį kvoterj i 
’aišką įdėti, tik pinigą reikia 
į popierelę suvynioti, kad 
nepraplėštų konverto.

ar kitaip užbaigtas.

DĖL RUSIJOS SKILO 
NORVEGIJOS DARBO 

PARTIJA.
Maskvos komunistų In

ternacionalas nusiuntė savo 
šalininkams Norvegijoj Įsa
kymą, kad jie neleistų Nor
vegijos Darbo Partijai da
ryti priešingų komunistams 
tarimų ir spenduoti arba 
mesti iš organizacijos na
rius be pritarimo komunistų 
Internacionalo.

šitas reikalavimas buvo 
paduotas andai Darbo Par
tijos suvažiavimui ir 169 
balsais prieš 103 tapo atmes
tas. Buvęs suvažiavime Ru
sijos komunistų atstovas 
tuomet atsistojo ir pradėjo 
šaukti, kad visi, kurie pri- 
aria Maskvai, apleistų salę. 
Kilo lermas ir komunistai 
išėjo laukan. Tuo budu ko- 
nunistai suskaldė ir Norve- 
lijos darbininkų organiza
ciją.

METĖ BOMBA TURKŲ 
PREZIDENTUI.

Iš Smyrnos pranešama, 
■ad tenai kesintasi užmušti 
"urku respublikos preziden
tą Kernai Pasą. Tečiaus 
mesta jam bomba jo neuž
gavo, tik jo pačią sužeidė.
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J APŽVALGA
AMERIKA ANT RATŲ.
"Amerika ant ratų". Taip 

Wall Streeto 
charakterizuoja 
lių pramonę 
T rv;
je nėra 
padaroma 
kiek vienoj 
gul sau

b

magazinas 
automibi- 

Suvienytose 
alstijose. Visam pasauly- j 

tiek automobilių 
ir vartojama, 
Amerikoj. Te- 

. u Franci ja tobulina 
aeroplaną, o Anglija dabo
ja savo viešpatavimą ant 
jūrių. Amerika gi ritasi ant 
minkštu guminių ratų, kuo
met likusioji pasaulio dalis 
\ aikščioja pėsčiomis arba 
priversta dardėti geležinke

liais.
Iš viso ant žemės kamuo

lio šiandien yra 14,507.000 
automobilių, sako VVall 
Streeto žurnalas. Iš to skai
čiaus, 12,239,000 automobi
lių, arba <84 iš kiekvieno 
šimto, yra Suvienytose Val

stijose.
štai keliatas skaitlinių, 

kurios parodo, kiek kurioj 
šalyje buvo padaryta auto
mobilių 1922 metais^

Suvien. Valst. '
Kanadoj 
Franci jo j

. Anglijoj 
Vokietijoj 
Italijoj 
Čekp-Šlovakijoj 

Belgijoj 
Pereitais 1923 metais Su

vienytose Valstijose, buvo 
padaryta jau suviršum 3,- 
oOO.OOO automobilių, o šiais 
metais tikimasi skaitlinė 
pasieksianti 4,000,000. Ir vi
sus tuos automobilius žmo
nės išperka taip greitai, 
kaip fabrikai spėja juos pa
daryti. Klausimas kįla: kur 
padedami seni automobi
liai? Wall Streeto laikraštis 
atsako.

"To niekas nežino. Jų liki
mas. taip kaip ir likimas špil
kų arba skutamųjų ašmenų, 
yra apsuptas paslaptimi. Ofi- 
tialio kapinyno nudėvėtiems, 
automobiliams nėra, o betgi 
jų nusidėvi nemažas skaičius 
kas metai.

"žinoma, nemaža jų bur.a 
sudaužyta, pavogta ir suvers
ta Į upes arba rudyja senų ge
lžgalių jarduose. Bet visgi 
skaičius tokių išrodo nedide
lis, palyginus su tuo skaičiu
mi, kuris kas metai išeina iš 
'cirkuliacijos’.

"Nuo pat šitos industrijos 
atsiradimo iki šių metų pabai
gos Amerikoj bus padaryta iš 
viso apie 20.000.000 automobi
lių, iš kurių 14.500.000 da te
bevartojama, o 5.500.000 jau 
nudėvėta." •
Laikraštis sako, kad vien 

tik pereitais 1923 metais iš
mesta 1,740,000 nudėvėtų 
automobilių.

Surinktos statistikos ro
do, kad 1922 metų pabaigo-j 
je automobilių pramonėj 
Amerikoje dirbo daugiau 
kaip 250,000 darbininkų, ku
riems išmokėta i metus 
3400,000,000 algos ir kurie 
padarė $2,558,207,389 ver
tės automobilių.

2,659.000
98.000
75.000
50,000
46,300
15,000

i 3,000
2,600

tai vokiečiai, kurie dau
giausia savo faterlandu pa- 

įsitikėjo, liet pirko net pri
tyrę ir praktingi Amerikos 
finansistai.

Ir šita markių pirkimo 
I manija apėmė visą pasauli. 

Markės buvo perkamos vi
sose šalįse.

Vokietija tuo tarpu spaus
dino jas dieną ir naktį, ir 
gabeno laivais į užsienius, 
Kuo daugiau pasaulis mar
kiu pirko, tuo daugiau Vo
kietija jų spausdino; o kuo 
daugiau ji jų spausdino, 
tuo daugiau jų vertė krito, 
ir kuo daugiau jų vertė kri
to, tuo daugiau žmonės jas 
pilko.

Spalio mėnesyje, 1923 
metų išleistų markių suma 
siekė jau 12:<,000,000.(XMK- 
000,006, tai yra 123 kvadri- 
lionų. šiandien jos jau netu
ri jokios vertės, o pasaulis 
yra sumokėjęs už jas Vokie
tijai apie $5JM)0,000,000 ge
rų pinigų.

simą, ar jos tokios jau ir Alai. 1 
pasiliks, ar kris žemyn? menkei

Tūli mano, kad rendos pa- kai kitu? 
kilo j>er karą kartu su kito
mis kainomis; bet grįžtant 
kraštui prie nor malių gyve
nimo sąlygų, kainos prade
da kristi: jau atpigo drapa
nos, atpigo avalinė, atpigo 
ir toliaus vis daugiau pinga 
maistas, pagalios atpinga 
darbininkų algos, taigi tu
rėsiančios atpigti ir rendos. 
į kokią 15 ar 20 metų gyve
nimas vėl suginsiąs i tą vie
tą, kur jis buvo 1914 metakp 
tai yra prieš patį karą.

Wall Streeto magazinas 
su tuo tečiaus nenori sutikt.; 
Jis nurodo, kad tuojaus po: 
karo buvo prasidėjęs smar
kus kainų ir algų kritimas. 
1920-tais ir 1921-ais metais 
Amerikoje buvo didelis kri-į 
zis, milionai žmonių buvo 
be darbo, o tečiaus rendos 
nei kiek neatpigo; priešin
gai, jos da pakilo.

Taigi to laikraščio nuo
monė yra tokia, kad rendos 
r ateityje daug nekris. Gal 
su įaiku jos kiek ir atpigs, 
bet greitai to da negalima 
tikėtis.

šitaip kišenius pasauliui i BAISI "HEREZIJA” LIE- 
iškrausčius, Vokietija da-!TUVOS UNIVERSITETE, 
bar išleido naujus pinigus, 
rentenmarkėmis vadina
mus, ir senosios markės, 
kurias ji visam pasauliui 
pardavinėjo, dabar priguli 
jau prie mirusios valiutos, 
taip kaip caro rubliai arba 
buvusios Amerikoje 
federacijos pinigai.

Kon-

IR

idėja

NACIONALIZMAS 
INTERNACIONALIZMAS

Yra žmonių, kurie bijosi 
socialistų dėlto, kad šie pri
taria internacionalizmo idė
jai. ’’Naujienos” nurodo, 
kad tokia baimė yra visai 

nepamatuota, nes —

’ ’Tn temac ionafizmo
yra prakilniausias dalykas, ko
ki tiktai galima sau įsivaizdin
ti. Atskirą žmogų ji skatina 
prie to. kad jisai pagerbtų ki
tų tautų žmones ir jų teises, o 
ne skriaustų ir neapkęstų juos. 
Tautą gi ji ragina prie santai
kos ir draugingumo su kito
mis tautomis.

"Pasaulis šiandien kenčia 
kaip tik dėlto, kad jame yra 
permažai prapiitusi interna
cionalizmo idėja. Jisai serga 
nacionalizmo liga.

"Lenkų užpuolimas ant Lie
tuvos tai buvo nacionalimo žy
gis. Plėšikiška francuzų poli
tika sulig Vokietijos irgi na
cionalizmu vaduojasi. Tas pats 
galima pasakyt ir apie beveik 
visus kitus kivirėius tarpe at
skirų Europos kraštų, neduo
dančių jiems ramiai gyventi ir 
tvarkytis.

"Nacionalizmo ligą negali
ma išgydyti nieku kitu, kaip 
tik internacionalizmu”.

Lietuvos universitete 
r)-ras šliupas turėjo paskai
tą ir pasakė, kad žmogus 
vra iš beždžionės išsivvs- 

•ęs.
šitokia "herezija” Lietu

vos klerikaluose sukėlė bai- 
'u ermyderi. ir jų "profeso
rius” Dovydaitis šoko šliu
pą kritikuoti, kam jis Die- 
m sutvėrimus, tokius kaip 
Dovydaitis, lygina prie bež
džionės. Klerikalų "profe
sorius” nenori būt beždžio
nės giminė, ir sako, kad jį 
Dievas savo pirštu padaręs 
iš molio.

Apie šitą incidentą rašo 
"Lietuvos” korespondentas. 
Klerikalai taipgi pyksta ant 
šliupo, kad jis pajuokė ”ku- 
įigėlius” ir "davatkėles”.

I

Skaitytoja Pastabos.
"Sandara” jubilejiniam 

savo numery sudėjo pa
veikslus visų savo žymiau
sių veikėjų ir gretimais tų 
paveikslų padėjo grabo- 
’iąus vežimą. Arčiausia prie 
-ežimo stovi V. S. Jokuby- 
įas. Ką tai reiškia? N.

r;a. kad Kauno kle- 
rudo tokį skysti

mo pasikrapinę pa- 
ematomais. Toki 

u kun. Purickis vi- 
iojasi savo kiše- 
galėtų pasikra-

K l
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! AR ATPIGS RENDOS?
Rendų klausimas paliečia 

kiekvieną žmogų, nes kiek
vienam prisieina arba pa
čiam rendą mokėti, arba 
nuo kito ją imti. Paskuti
niais metais rendos Ameri
koje labai kilo, štai keliūtas 
didesnių Amerikos miestų, 
ir pažiūrėkite, kiek kur pa
kilo renda nuo 1914 iki 19- 
23 metų pabaigos, skaitant 
ant kiekvieno šimto dolerių:

New Yorke 
Baltimorėj 
Detroite 
Buffaloj 
Chicagoj 
Clevelande 
St. Louis 
Eostone 
Philadelphijoj 
Cincinnati 
Šitos skaitlinės 

iš Wall Streeto magazino, 
taigi jos turi būt teisingos, 
nes finansistų organas turi

KAIP VOKIETIJA IŠ
KRAUSTĖ PASAULIUI 

KIŠENIUS.
Šitokiu antgalviu ”The 

Magazine of Wall Street” 
įdėjo straipsnį, kur aiškina
ma, kaip Vokietija apgavo 
pasaulį savo markėmis. Ka
ro pradžioje Vokietijoje bu

vo išleista apyvarton 2,000,- 
000,000 markių, kurios Ame
rikos pinigais buvo vertos 
$500,000,000, arba 25 cen
tai už markę.

Po karo, 1919 metų rude
nį, markių buvo išleista 
jau 36,000,000,000 ir dabar 
markės vertė nupuolė jau 
iki 2 centų. Žmonės tada šitokius dalykus gerai žino- 
pradėjo markes pirkti, ma- ti._ 
nydami, kad jų vertė vėl 
sieks normos, ir £_____
gražaus pelno. Pirko netik- of Wall Štreet” stato'' klau-

$59.40
69.60
96.90
70.00
92.10
73.80
74.60
40.20
58.10
40.70 

paimtos

Lietuvos zecerių laikraš- 
ukas ”Spaustuvninkas” sa

ko, kad Amerikos preziden
tas Hardingas buvęs zece- 
■is. Įsidėmėkite, sako, rai
džių rinkėjas—prezidentas! 
Tas tik Amerikoj galima 
"■są pasiekti. O pas juos ze- 
■’erių profesija—tai visai 
menkas dalykas.

Well! Jeigu jau taip, tai 
iš dar pridėsiu, kad ir da
bartinis Amerikos prezi
dentas Coolidge prieš iš- 
•inkimą į prezidentus sodi
no bulves savo tėvo ukėje. 
Taigi ir bulvių sodinimo 
■’ugšta prcfesi^g—ar ne?

Amerikoj net ir augšti 
valdininkai nesisarmatina 
•‘aprasto darbo dirbti, o 
Lietuvos nuskurę valdinm- 
’^ėliai netik kad bijosi "mu
žikiško” darbo, bet ir su pa
čiais Lietuvos kaimiečiais 
nenori kalbėti ir traukiasi 
nuo jų atbuli, kaip kokie 
ožiai.

Tai ve koks skirtumas 
uarp Amerikos demokrati- 
;os ir Lietuvos ožiokratijos.

i

erto vėl Da-j Parodęs, kiek rendos yra 
tuomet dus pakilusios, ”The Magazine

Romiokas atėjęs tautiš- 
kon bažnyčion padilbom 
prislinko prie sėdinčio ausi- 
nyčioj kunigo, apsidarė ir 
ko tai laukia. Kunigas per
žegnojo jį, o jis, kai geras 
katalikas, spiovė kunigui 
tiesiai Į akis ir sumurmėjo: 
—Kokį tu čia monki bizni 
dzirbi...

Tai pasakęs movė tiesiai 
per duris laukan.

ir naikins viską be jokio pa
sigailėjimo. lai 
kyniečio budils, 
skausmą ir įnirtį 
indiferentiškai.

Kaip mažai 
reiškia gyvybė ir 
tai parodo šitoks 
mas. šantuno provincijoj 
banditai paėmė . nelaisvėn 
vieną jauną kynietį ir pa
reikalavo išpirkimo. Jo šei
myna negalėjo reikalauja
mu pinigų užmokėti, ir se
na jo motina nuvyko į raz
baininkų stovyklą prašytu 
kad jie atiduotų jai sūnų. 
Razbaininkai prižadėjo se
nukei sūnų sugrąžinti, ir 
nusivedė ją ton vieton, kur 
jis buvo paslėptas. Tenai 
jos akyveizdoj jie jį nušovė 
ir pareiškė, kad dabar ji ga
linti jį pasiimti.

Pažiurėjus, * ■ - ~------ =~
uaro šiurkštų 
iie via apdriskę ir purvini. Igiasi 
lų drapanos paprastai bu- viją 

na senos kareivių i..„„. 
mos. Karabinai ir amunici
ja paprastai paeina iš buvu
sios armijos, arba perkama 
iš šmugelninkų, kurie šmu- 
geliuoja ginklus iš užsienio. 
Ginklams Kynuose visuo

met yra gera rinka, ir šmu- 
gelninkai labai gerai ant ju 
uždirba.

Razbaininkavimas Kv- 

nuose nėra jokia naujiena. 
.U?1? paprastas žmonių 

užsiėmimas ir jis gyvuoja 
tenai jau taip senai, kad be
veik visos kiniečiu pasakos 
vra semtos iš banditų gyve
nimo šantuno provincijoj. 
Pamatinė, šitokio 
stovio priežastis yra tame,' 
kad ši provincija 
daug tirštai 
tankiai I 
gamtos nelaimių. I)a musų 
atminimu ji buvo jau kele- 

kartų sunaikinta tvano 
ir aplankyta didelio bado. 
O kuomet kynietis ūkinin
kas nebegali teisingu darbu 
pragyvenimo sau pasidary
ti, arba kuomet gamtjnė ka
tastrofa sunaikina jo turtą 
ir visi pragyvenimo budai 
jam lieka atimti, tai jis virs
ta banditu. Daugelis ūki
ninkų visą savo gyvenimą 
taip veda: tarpais dirba že
mę, o tarpais eina plėšti ki
tų kaimiečių. Kuomet ne
drauginga valdžia pradeda 
’iems grūmoti, tai jie vėl 
grįžta prie savo darbo ir 
tampa ramiais ūkininkais.

Branduolys plėšikų gail
ioms tenai visuomet yra ga
tavas paleidžiamuose karei
viuose. Didžiausios ordos 
buvusių kareivių, paleistų 
iš armijos be jokio atlygini
mo ir neturinčių daugiau 
nieko, kaip tik kareivio uni
formą ir šautuvą, visuomet 
bastosi be jokio darbo. Ir jų 
skaičius nuolatos auga, nes 
kraštas tirštai apgyventas 
ir ambicingi generolai kas 
metai ima į savo armijas vi
sus naujokus, kiek tik jų 
priauga, nežiūrint ar tos 
armijos reikalingos, ar ne. 
Atitraukti nuo kasdieninio 
savo darbo, o tinkamo užlai
kymo negaudami, tie žmo
nės noroms-nenoroms turi 
virsti plėšikais da armijoj 
būdami, ir jie tokiais jau 
pasilieka iš armijų paleisti. 
Naminis karas tarpe gene
rolu pereitą pavasari išve
dė šitokių kareivių tūkstan
čius į mūšio laukus, ir pas
kui juos paliko tenai. Pa
leistos šitos ginkluotos gau
jos be jokios priežiūros, vė
liaus virto plėšikais.

Kartais miestų valdžia 
pasiunčia kareivius prieš 
tokius plėšikus. Bet karei
viai visuomet būna valdžios 
nepatenkinti ir užjaučia 
plėšikams, todėl labai tan
kiai pasitaiko, kad jie per

plėšti labai toli. Susitikęs eina plėšikų pusėn. Ir pro- ;_____
pasipriešinimą, jisai žudys vincijos valdžia visuomet centų.

' Vienoj tik šantuno provin
cijoj yra 21,000 banditų.

Keletas dienu atgal laik- 
matėm žinią, kad 
razbaininkai api-

.1'
met valdžia prade-

škoti.

toks jau 
kuris į 

žiuri visai
I

raščiūose 
Kynuose 
plėšė ir sudegino vieną mies
tą. O kiek anksčiau buvo 
daug rašoma apie užpuoli
mą ant Pekino greitojo 
traukinio, nuo kurio razbai
ninkai pasiėmė daug sve
timšalių ir nusivedę juos į 
kalnus paskui reikalavo 
brangaus išpirkimo.

Skaitant tokias žinias, 
vienam gal ateina galvon 
klausimas: Kokia gi tenai 
tvarka tuose Kynuose, kad 
razbaininkai gali taip drą
siai elgtis? Ką gi daro poli
cija ir kariuomenė, kad ji 
šitų banditų nesuvaldo?

Į šitus klausimus atsako 
Bostono "Evening Trans- 
cript'o" korespondentas F. 
R. Dulles, kuris tyčia buvo 

nuvažiavęs i Kynus šitų da
lykų tyrinėti.

Valdžia negali šitų raz- 
baitiihkų suvaldyti. jis; sa
ko, nes organizuotos val- 
ižios Kynuose beveik nėra. 
Pekinas yra neva Kynų ad
ministracijos centras, bet 
tikrenybėje jis neturi jokios 
galios. Tikrenybėje Kynus 
/aido ne Pekinas, bet kari
niai gubernatoriai, garsus 
’tučunai”, kurie nepriklau
so nei nuo Pekino, nei nuo 
/ienas kito. Jau patįs tie 
’tučunai’’ nedaug kuo ski
riasi nuo razbaininkų, nes 
nuolatos tarp savęs kariau
ja ir vienas kito provinci
jas plėšia. Gi jų kareiviai ir 
mažesni vadukai yra tikri 
banditai. Kartais sunku esą 
iet ir atskirti, kurie yra 
•azbaininkai, o kurie karei
viai. Nes tie patįs žmonės 
vieną dieną ūkininkauja, ki- 
■ą dieną tarnauja kokiam 
iors generolui kaipo karei
vai, o trečią dieną eina raz- 
baininkautif — paskui vėl 

grįžta ant savo žemės ūki
ninkauti ir būna kitu plė
šiami.

Banditai kartais užvaldo 
visą apielinkę, uždeda ant 
žmonių mokesčius, leidžia 
-avo įsakymus ir šeiminin
kauja kaip tikroji valdžia.

Kuomet 

anuomet i 
provinciją, 
kad tuo laiku 
nemažiau kaip 24,000 raz
baininkų. Tečiaus pakol ia- 
nonų armija tenai stovėjo, 
įpie banditų siautimą nesi
girdėjo. Bet kaip tik japo
ną armija pasitraukė, tuo- 
jaus ant Tsing-tao miesto 
ižpludo pulkas ginkluotų 
banditų ir pareiškė, kad jie 
įepasitrauks iš tenai patol, 
oakol vietos valdžia neuž
mokės jiems paskirtą .mo
kesti. Negana to, jie da pa
reiškė, kad vietos policija 
butų parinkta iš jų tarpo. 
Miestas su nusižeminimu 
turėjo tuos reikalavimus iš
pildyt, ir nuo to laiko turi 
nuolatos banditams patai
kauti ir jų įsakymų klausy
ti. nes jie yra tikri tos pro
vincijos valdonai.

šitie banditai susideda 
daugiausia iš paliuosuotų 
arba pabėgusių kareivių ir 
iš vargingi! ūkininkų. Ka
reiviai Kynuose yra neap
mokami ir kartais nedaval- 
gę, todėl jie pasiima ginklą 
ir eina plėšti turtingų ūki
ninkų. Vargingi ūkininkai 
matydami, kad kitokio išė- 
imo nėra, kala iš savo žag

rių kardus ir eina kartu su 
tais kareiviais plėšti turtin
gesnių už save.

Taigi Kynų razbaininkas 
tovoja už savo gyvybės pa- 
aikymą. Jisai virsta plėši
au iš desperacijos ir eis 
plėšti labai toli. Susitikęs

• • X • • •• • v «

Į 
kyniečiui 

skausmas, 
atsitiki*

prisipažįsta, kad ji neturi 
jiegų plėšikams suvaldyti. 
Ji aiškiai tatai pabriežė 
pereitą vasarą, kuomet raz
baininkai nusivedė savo ne
laisvėn keliūtą amerikiečių

!ir kitu svetimšalių, kuriuos 
i jie paėmė iš traukinio. Kitų 
valstybių spaudžiama, vii - 

;tos valdžia vis dėlto pasiun 
tė armiją, kad apsuptų raz- 
baininkus 
svetimšalius, 
liaus sugrįžo ir 
lioliką galvų, 
nukirstos neva 
dams. Tečiaus 
aiškėjo, kad tai 
nekaltų Ūkininku ( 

Išnaikinti banditizmą Ky- 
! nuošė bandoma visokiais 
• budais. Krikščioniškasis ge- 
.nerolas Feng Yuhsiang. ku
rio armija prieš kiekvieną 
valgį kalba poterius ir eida- 

tie žmonės'ma i kiekviena mūšį gieda 

įspūdi. Visi krikščioniškus himnus, sten- 
sutraukti į savo karei- 
kuodaugiausia bandi- 

unifor- tų ir visus juos urmu vers
ti krikščionimis. Bet krikš
čionybė nėra joks vaistas, 
nes ir krikščionys tokie pat 
razbaininkai. kaip ir kitų 
tikybų išpažintojai. Kiti ge
nerolai bando spėka bandi
tizmu naikinti, ir kartas 
nuo karto jie daro puolimų 
ant banditų stovyklos, sute
rorizuodami gyventojus iki 
tokio laipsnio, kad šie veli
ja geriau turėti reikalą su 
banditais, negu su tokiais 
"tvarkdariais" generolais.

Yra Kynuose apskričių, 
kur banditų vadams dulkia
mos atsakomingos valdžio- 

dalykų je vietos, kad apsisaugojus 
nuo jų užpuolimų. Vienas 

yra per- tokių vadų buvo paskirtas
apgyventa ir šantuno apygardoj teisėju,

kenčia nuo visokių ir kaip tik jis užėmė tenai 
savo vietą, toj apielinkej
nebuvo nei vieno plėšimo.

Piie dabartinio dalykų 
stovio Kynuose nėra kito
kio budo apsisaugojimui 
nuo piešimų, kaip tik mo
kėti banditų viršininkams 
tam tikrą mokesti. Ir tur
tingesni ūkininkai taip da
ro. Kurie nenori duot ky
šių, tie būna užpuolami ir 
apiplėšiami. Kartais bandi
tai reikalauja tokio mokes
čio ir viso miestelio ar kai
mo. Jei gyventojai tokį rei
kalavimą atmeta, tai prasi
deda užpuolimas ir plėši
mas. Užpultas kaimas ar 
miestelis ginasi ir kartais 
pasiseka razbaininkus at
mušti. Bet jei razbaininkai 
paima viršų, tai kaimas bū
na sulygintas su žeme. 
Taip ve kelios dienos atgal 
buvo sudegintas visas Cha- 
ho miestas.

"Naujienos" p- 
». ėnumeratinį kon
ventai rinko pre- 

,is. kad išlaimėjus 
vanas, tai sako,

pa-

K’vanas, tai sako,
. .ata.ikų, esą, buvę 

m daug greičiau gauti 
.imeratą, negu nuo bol-

ne

ir paliuosuotų 
Armija vė- 

atnešė ke- 
kurios buvo 
banditu va- 
vėliaus pa
buvo visai 
galvos.

nau. nes ir aš tame konkur
se dainavau ir žinau, kad 
agentai sako tiesą.

Blusų Blokas.

RDSUA, K0M1NTERNAS 
IR KIRGIZAI.

Komunistu Internaciona
lui—Kominternui—ne tik
tai užsienyje, bet ir namie 
jau nebevyksta. Komunistų 
partijos centro komiteto po- 
sėdyie Sokolnikovas protes
tavo dėl Kominterno vadų 
išlaidumo: už rugpiutj ir 
migsėji mėnesius Kominter- 

išleido daugiau kaip 
.. ’.alį visų respublikos 
.. ...: tuos mėnesius ir 

užtenkamų pa- 
(iokumentų, kas 

apsunkina valstybės 
padėtį. Po ilgų ginčų nutar
ta: 1 > nebeduoti pinigų kai 
kurioms Europos komunis
tų partijom.- — jų vadina
miems propagandos sky
riams : 21 pareikalauti iš vi
sų Europoje -elpiamujų ko
munistinių partijų per mė
nesi laiko apyskaitą iš duo
tų Maskvos pinigų.

nas i 
penktą dal 
išlaidų už 
nepristatė 
teisinamu 
labai
V\<

Dabar jau ir patįs ko
munistai pra^da suprasti, 
kad nėra ten komunizmo, 
kur nėra jam pribrendusių 
sąlygų. Ūki© srityje komu
nistai stengėsi Įvesti vadi
namas "komunas”. Kas iš 
to išėjo? Jų oačių laikraš
tis "Ekonomičeskaja Žizn" 
iš Saratovo oraneša tokias 
žinias; iš 1723 komunų pra
eitą vasarą likviduota 60 
nuošim.. kurios perėjo į 
privačias rankas 
gyvuoja, nors 
valstybės pašalpos, o 25% 
jsiskolino ir perėjo nuomon 
privatiems asmenims.

Kiek tuo tarpu turto su
naikinta. laiko sugaišta ir 
žmonių suvedžiota?

Turk e tano pareina 
kirgizai didžiau-

tfcy vos
ir gauna iš

japonai buvo 
užėmę šantuno 

jie apskaitė, 
tenai buvo

i

žinių, kad kirgizai didžiau
siomis miniomis bėga iš so
vietų respublikos į kynų 
žemę, prašydami juos pri
imti. Kareivių būriai, ne
stengdami sulaikyti, varto- 
ia ginklą prieš išeivius. Ver
ona kirgizus bėgti badas, 
maras ir sunkus mokesniai. 
Kirgizų respublikos Cikas 

praneša, jog ligi 15 lapkri
čio pakilo į r mus eiti 18.000 
šeimynų.

FANATIKAI UŽMUŠĖ 13
konstebeuų.

Ant filipinu salų fanati
kai užmušė 13 konstebelių, 
kovodami prieš amerikoniš
kas mokyklas.

MIRĖ PROFESORIUS
gildersleeve.

Pereitą są aitę Baltimo- 
rėj mirė profesorius Basil 
Lanneau Gildersleeve, vie
nas žymiausiu Amerikos 
klasikų ir pagarsėjęs kalbi
ninkas. .Jis iiguS metus buvo 
Hopkinso Universitete filo
logijos profesorium ir išgul
dė tenai graiku kalbą.

’ %

Prekių ir produktų kainos 
Lietuvoj.

Lapkričio pabaigoje Kau
ne buvo tokios kainos: mil
tų kvietiniu I rūšies 100 ki- 
logr. 87 lit., tokių pat miltų 
II rūšies 100 kilogr. 60 Iii.; 
tokių pat miltų III rūšies 
100 kilogr. 35 lit.; ruginių 
miltų vieno malimo 100 kil. 
35 D : tokių pat pikliavotų 
miltų 100 kilogr. 64 liU; sė
lenų kvietinių 100 kilogr. 18 
lit.; sėlenų ruginių 100 kilg.
15 lit.; kviečių 50 kilogr. 21 
lit.; rugių 50 kilogr. 16 lit, 
50 cent.; miežių 50 kilogr.
16 lit 50c.; avižų 50 kilogr. 
15 lit,; žirnių baltųjų 50 kil. 
20 lit.; sėmenų geriausios 
rūšies 50 kilogr. 32 lit.; bul
vių 50 kilogr. 3 lit. 60e.; se- 
peratuoto sviesto 1 kilogr. 
10 lit.; dešimčiai kiaušinių 
2 lit; smulkaus cukraus 100 
kilogr.155 lit.druskos 100 
kilogr. 10 lit.; cemento 100 
kilogr. 25 lit.; stiklo 1 kv. 
m. 3 lit. 70c.; cinkuotos 
skardos 100 kilogr. 1 lit. 50
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Kas skaito ir rašo 
Tas duonos neprašo AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS Km nieko neveikia 

Ta niekas nepeikla

CHICAGO, ILL.
L.S.S VIII Rajono konfe

rencija.
L.S.S. VIII Rajono konfe-'lavinimosi'reikalą, nutarta 

rencija Įvyko 
1924 m. "Naujienų ______  ______
Konferenciją atidarė Raio- rnas 
no organizatorius d. J. Vi- mas Į 
liūs 12 vai. dieną. Konferen- sausio 
cijos pirmininku išrinktas d. c-ialistų 
A. Narbutas.

Konferencijoje dalyvavo
10 delegatų nuo 5 kuopų; 
ant mandatų buvo sužymė
ta daugiau, bet kai-kurie ne
atsilankė. Turbūt pabūgo 
šalčio.

I mandatų komisiją Įėjo:
*■ __ - .a -r X » * ______

imajį Komitetą prie greites- tams ir Įėjo į tas vietas tie atsibus
konferencijos tarimų draugai, kurie galima saky

ti iš prigimties turi tam rei
kalingus gabumus. Ypatin
gai pažymėtinas drg. F.

nio 
.vykinimo.
Į Apkalbėjus

1 1 —-f
nupuldvti narių dvasios., 
Ret kokiais tikslais tas da
roma nebūtų, vis viena slė
pimas nėra geras daiktas ir 
dėpimu nieko nepataisy
si m.

Knygų komisija skundė
si, kad ji turėjo daug vargų 
dėl knygų peržiūrėjimo, nes 
sekretoriaus knygos buvo 
vedamos vienokia systema, 
o kasieriaus kitokia; o už
vis sunkiausia jiems buvo 
su patikrinimu išmokėji

mu.
Negaliu praleisti nepaly

ginęs šių metu raportų ,$u 
nraeitu metų raportais. Vie
nas faktas metasi i akis 
apie nariu skaičių. Perei
tuose metuose bu\o praneš
ta. kad narių randasi apie 
1,500, o šimet tepriskaito- 
ma jau tik 993 nariai, kas 

kad draugija na- 
nupuolė. O 

draugijos turtas tai beveik 
taiD stovi, kaip pernai. Per
nai visiems nariams Veikė-1 
1'0 dėti extra po keletą dole
rių, kad sudarus galą su ga- 

kad ne- -u- Šįmet ir tas pats reikės 
, daryti. Tu visu negerumų 

šioie draugijoje yra kelios 
’ priežastis, būtent: Aleksio 
vagystės, ivėlimas draugijos 
Į politikiškas tąsynes ir per 
maži mokesčiai.

Tolesni seimo nutarimai 
buvo šie: —

Priimant naujus narius, 
natėmyjus porai narių anie 
anlikanto senumą ir kilus 
abejonei delei jo metų, ap- 
likantas turės pristatyti gi
mime metrikus.

Nutarta siųsti agitatorių 
per lietuvių kolonijas su 
agitacija delei sudrutinimo 
draugi jos nai iais.

Nutarta rengti agitacijos 
mėnesi ir skirti dovanas už 
prirašinėjimą naujų narių. 
Tokiam mėnesiui laiką pa
skirs centro komitetas.

Nutarta atspausti naujas 
konstitucijas ir kožnas. na- 
1 vs turės nusipirkti užsimo
kėdamas po 25 centus. Ir 
čionai siekiama prie ekono

mijos.
Nutarta, kad jei narys 

liko suspenduotas ir jei po 
■ suspendavimo užsimokės, 
kai jo suspendavimas nebus 

nuimtas per 3 mėnesius. 
Man rodosi, kad šitokis nu
tarimas, Aai lietuvių drau
gijoms retenybė.

Nutarta nupirkti porą 
"Laisvės” šėrų ir nutarta 
"Laisvės” naudai surengti 
balių.

Nutarta mokėti centro 
lėšoms po 25 centus ant me
tu vietoje dabar ' mokamų 
10 centų.

Nutarta ir vėl mokesčių 
lentelę leisti narių nubal- 
'savimui ir jei nariai visuo

tinu balsavimu priimtu len
telę, tai lentelė Įneina i galę 
nuo liepos pirmos dienos 
o jei nariai visuotinu balsa
vimu atmestų mokesčių 
lentelę, tai vis vien nuo lie
pos 1-mos dienos bus mo
kesčiai pakelti. Vietoje da
bartiniu mokesčių 50 centų, 
bus mokama 75 centus. Tas 
reiškia kain ir ultimatumas 
nariams, kad ar šiaip ar 
taio. o vistiek mokesčiai bus 
didesni ir tokiu budu mano
ma bus galima lentelę per
varyti.

Nutarta centro valdybai 
pakelti alsas. Sekretorius 
gaus už 1 
daugiau, 
bar gaus 
$400.

Panedėlv delegatu skai
čius sumažėjo. Iš 16 liko tik 
34. Mat kiti delegatai tur
būt turėjo a.z’bti, tai ir ne
galėjo dalyvauti seime.

Seimas pasibaigė panedė- 
lio vakare apie 6 valandą. 
Kitas seimas nutarta vėl 
laikyki toje pačioje vietoje.

vo A. P. L. A. seimas, draugija randasi kritiškam 
Gruodžio :;o d., 10 vai. ryte padėjime ir, pasak kasie- 
pirm F. Rodžeris atidarė 
seimą. S< ime dalyvavo 16 
kuopų su 46 delegatais.

juk tai yra senas Mandatus priėmus pirmiau
sia buvo renkami seimo ve
dėjai. Pirmininku išrinktas 
F. Rodžeris, sekretorium 
St. Vikšris. Taipgi buvo įs
linkta rezoliucijų komisija.

Iš pirmutinių seimo dar 
bu buvo centro valdybos ir 
knygų peržiūrėjimo komisi
jos raportai. Iš centro sek
reto! Saus .J. Biažaiėio rapoi -

ti iš prigimties turi tam rei-

apšvietos ir

___________ ____________ u . . .
6 d. sausio, kiekvieną mėnesi rengti la- j Raškinis: _ ...

jienų” name, vinimosi susirinkimus. Pir- pasisventęs sąjungietis, 
lavinimosi susirinki-.kurio darbštumu ir energi- 

ivvks nedėlioję, 20 dJ.ia buvo daug kuopų suorga- 
3 vai. po pietų, So-tniz.uota ir Pav^jnų narių 1 

Svetainėje, ‘ 319 ^jungą prirašyta. Taip

lavinimosi

’|X • Vk

ciaiistų bvetaineje, ,jim *laip 
Grand st. Geistina, Kad ant Pat n- drg. A. Sandrosv yra 

šio lavinimosi 
visi draugai ir šiaip socia
listams 
žmonės susirinktų.

Taip pat šiame susirinki
me išrinkta ir nauja kuopos 
valdyba 1924 m. Valdybon

: organizatoriaus vie- 
komisiją: F. ton drg. F. Raškinis, užra-, 

F. Tverionis šų sekretoriaus — A. Sami-i

. revizijos 
Narbutas, J.

------------------------------ -----------

susirinkimo tikimasi, 
didesni 

dabar

F/Tverionis ir J. Vainaus- įėjo: 

kas. Į presos 
Skamarakas, 
ir J. Vilius. Į fin. 
komisiją: A. I 
Vainauskas ir M. Arbačiaus- 
kas, kurie peržiūrės finan
sus ir sekamoje konferenci
joje išduos savo raportą. Po 
to, buvo išduodami rapor
tai Įvairių komisijų ir val
dybos. Visi užgini. - - ----------—

‘ Rajono reikaluose buvo kuopos gyvumas daugiau- 

svarstyta, kaip platinti ap- šia priklauso nuo pačios 

svietą tarpe

šiame seime nors daug 
buvo visokių nutarimų ir 
daug kalbų pasakyta, bet 
ūpas pas delegatus buvo ne
koks ir mažai kas tiki, kad 
galima bus pastatyti šią 
draugiją ant kojų, nors il
su gerais nutarimais, h to
kia nuomonė viešpatauja 
netik opozicijos šalininkuo
se, liet ir pas pačius drau
gijos šeimininkus, kurie su
sideda iš "Laisvės” šalinin
kų.

Teko patirt, kad apie as
tuoniose kuopose eina 
bruzdėjimas už atsimetimą 
nuo centro. Tas irgi nele
mia nieko gero draugijai.

žynas.

riaus, jei mes apmokėsi m 
vTfcas pašalpas, kurios yra 
jau užvilktos per kiek mėne
sių ii- apmokėsim centro 
valdybai algas, tai reiksią 
išmokėti apie porą tūkstan
čiu dolerių ir kasoje pinigų 

Taipgi buvo iš- kaip ir neliksią. Kasieriaus 
nuomone, greitu laiku rei
ki- rūpintis pakėlimu mo
kesčių ir net reikia visiems 
nariams extra mokėti, kad 
padengus nedateklių. Po to
kio kasieriaus pareiškimo 
tuoj pasipylė eilė paklausi- 

28 kuopas n*ų apie skolas ir delko sek
retorius nepridave seimui 
raporto apie tas skolas, ir 

sekretorius galįs pasaky- 
. ' Sekreto

rius pasisakė, kad jis turis 

raportą 
manąs,

gana darbštus ir 
i jog jis dar savo

į >
i prie drg. Raškinio.

i i
pos komitetą, ant vietos tas 
komitetas paprašė kuopos, 
idant jiems daleistų pasi
linksminimo vakarėlį su
rengti ir kuopos susirinki
mas mielai su tuo sutiko. 
Dabar tėmykite, brooklynie
čiai, kuomet bus tas pasi
linksminimo vakarėlis, tai 
ir traukite visi i Socialistų 
Svetaine, 319 Grand St.

N.

simpatizuojanti p^iklumą parodys 
•. • ImiP (Iro Rjiskiinii,

Beje, išrinkus naują kuo- to paaiškėjo, kad šioji orga 
‘ ’ * ’ nizacija turi dar ’ _

ir 1302 narių, bet iš to skai
čiaus esą 309 nariai suspen
duoti, o gerai stovinčių na
rių esą tik 993. Taipgi ir 
apie turto stovi sekretorius 
pranešė, kad pas kasierių 
esą apie $2,588.86. Su ta 
skaitline kasierius sutiko. 

.Bet kuomet buvo apkalba-, 
jmi raportai, ir kaipo neku- 
: i ie delegatai pradėjo reikšti 
j net džiaugsmo, kad draugi
ąja labai gerai stovinti,, tai 

i kasierius, J.

iždininko — V. Mit-!
- t

XXXX(4XXOU 1 U 1X1111- ' 

V. Poška. Reikia pa-

I

row, iždininko — V. Mit- 
■ehelsonas, finansų raštinin
ko —
žymėti, kad šie komiteto 
draugai yra gana veiklus ir 
energingi, todėl tikimasi, 
kad 1924 m. jie kuopos vei
kimą išvystys daug daugiau 

.negu pirmiau kad buvo. Gi

ar j
ti.kiek esą skolų Y

namieje palikęs 
apie skolas, bet jis 
kad. skolų busią apie $700. 
fokiu budu delegatai nega
lėjo sužinoti, kaip ištikruju 
dalykai su skolomis. Vienas 
dalykas aiškus, kad centro 
valdyba lyg ir nori ką nors 

Gataveckas apie skolas,
_ __________________ j _______________ ___ jr- _____ - sumušė i dul-Paduoda nei raporto. Gal ir 

svietą tarpe savo draugų kuopos organizatoriaus iri Gruodžio 30 ir 31 dienose ^es tas gražias kalbas, pa- neblogais tikslais slepia 

darbininkų. Po nuodugnaus sekretoriaus, tad šiems me- A.P.L.A. 2 kp. svetainėje reikšdamas atvirai, kad skolas, gal tai daro, kad ne- 

apsvarstynao nutarta su
rengti d. P. Grigaičiui mar
šrutą. Draugai delegatai iš
sireiškė, kad jie norėtų iš
girsti d. Grigaiti referuo
jant "Demokratijos Istori
ja”. Taigi palikta valdybai 
užkviesti d. Grigaitį. Tarp 
kitų tarimų nutarta, kad 
Rajono iždininkas butų po 
kaucija sumoje 300 dorelių. 
Taipgi nutarta, kad kuopų 
sekretoriai fuoj priduotų 
savo antrašus Rajono sekre
toriui delei sekmingesnio 
veikimo.

L.S.S. reikaluose tarp ki
tų nutarta paskatinti L.S.S. 
Centrą, kad jis stengtųsi su
tvarkyti L. Š. S. reikalus su 

Soc. Partijos reikalais, ir 
kad duotų atskaitą kuo
poms iš finansinio stovio.

Į naują valdybą tapo iš
rinkti šie draugai: Organi-

__L.—A. Vilius: fin. 
O Benienė; iždininku

McKEES ROGES, FA.
Augšeaiusios Prieglaudos

Lietuvių Amerikoj Seimas, gavęs balsą

tviskia, 
riais žymiai

zatorium—F. Skamarakas 
prot. sek- 
sek.—d
—A. Kemėža. knygium —J. 
Vilius: nariai — F. Tverio- 
nis ir Mišeika: delegatais į 
kauntės Soc. Partiją — F. 
Skamarakas, A. Kemėža ir 
J. Vilius. Sekančią Rajono 
konferenciją nutarta su
šaukti kovo mėnesio pabai
goje.

Konferencija užsidarė 4 
vai. po pietų.

Turime pažymėti tai, kad 
delegatai energiškai ir drau 
giškai svarstė L.S.S. ir Ra
jono reikalus ir pasižadėjo 
dėt savo visas jiegas ir savo 
draugus skatinti prie akty
vesnio veikimo L.S.S. ir 
darbininkų labui. Konfe
rencijai užsidarius, delega
tai skirstės kuonuogeriau- 
siame upe ir linkėjo vieni 
kitiems geriausios kloties 
darbuotėje darbo klasės 
naudai.

Presos Komisija.

BROOKLYN, N. Y.
Iš L.S.S. 19 kp. susirinkimo.

6 d. sausio po numeriu 
319 Grand st. buvo laikytas 
L.S.S. 19 kp. metinis susi
rinkimas. šis susirinkimas 
buvo Įdomus ir gana gyvas. 
Sutvarkius pradžią susirin
kimo, tapo išduotas per drg. 
.J. Glavecką platus raportas 
iš atsibuvusios Bostone LSS 
konferencijos. Po . rapor
tui buvo gana plačiai apkal
bėta konferencijos tarimai. 
Apkalbėjime, kiekvienas iš 
susirinkusių draugų daly
vavo ir rodė norą ateityje 
didesnim veikimui Pabai
gus šį reikalą apkalbėti, nu
tarta paraginti LSS. Pildo-

DYKAI!

a

DYKAI!SITOS BRANGIOS DOVANOS 
UŽ LEIBELIUS

STANDARD IR CHALLENGE PIENO
KIEKVIENAI šeimyainkei reikalinga pieno ir cukrau' apmosiant namų reikalus. Ekono- 
*^rniškos gaspadinės ir geros šeimyninkės perka tik sagsčiau minėtas rūšis, dėlto, kad jos

turi netik geriausi pieną ir cukrų, bet cTar kiekvienas leiheds turi vertę, šeimyninkės sutau
po ieibelius ir gauna naudingų namams dovanų, kaip čia parodoma. Mes dovanas superkame 

dideliais kiekiais Ir todėl jos yra du syk daugiau vertos r.egv. jei pirktum pats.

YPATINGAS
Jei išrašysi šio apgarsinimo kuponą ir nuneši ji i 
arčiausią dovanu krautuvę. žemiau nurodytais 
adresais, arba prisiusi mums, lai gausi Paveiks
luotą Dovanu Katalogą ir Ypatingą Dovanu Kor
tą. kuri skaitysis jnž 10 kibelių. Bus priimama 
tik korta nuo vieno pirkėjo duodan
čio 40 ar daugiau kibelių.:

PASIŪLYMAS
Bile musą Dovanų Krautuvė apmokės šitą kortą 
drauge s;i Eile kitais leiheliais nuo šitų blešiniu. 
Jei Tamstų mieste nėra krautuvės apmokėjimui 
šitų leibelių ir Ypatingos Dovaou Kortos, tai pri- 
siųsk juos mums, kartu su numeriu dovanos iš 
Paveiksluoto Dovanų Katalogo, ir mes ją 
siute Jums be iškaščiu.

BOSTONE MUSŲ PREMIJŲ KRAUTUVĖ RANDASI i>O
S9 Friend St.. arti Havmarket Sųuare 

KITOS PREMIJŲ KRAUTI VĖS:
NEW HAVEN. CONK.
105 Temple Street 
a?"ti Crown St.

prisiu-

BRIDGEPuRT. CONN. 
i05 Constress St. 
arti Mašn Street

SU MERIU

PROVIDL.VCE. E
19 Aborn Streel 
art; W n? ton

Mnošmlžiai užkviečisune aplankyti Eile kraut su ar 
l>e kabeliu. kad peržvelgus dideli pa s:rl ■ " naudingu
ir gražiu dovanu, kurias visai dykai gaunnte už leibe- 
litfs. Imk nuo grosemihko tik ias Borden’; blesmes. 
ktriv ieibelius gauni brangių dovanu.

Borden’s Prcmium Ct>. Ine. 14 Hudson Sr.N.Y .C.
Data January 16, 1924

Šitas kuponas turi būti apmainytas i 
n; datos ant. Ypatingos Dovanu 
VARDAS
ADRESAS

15 dic. 
' Grtos.
5

šiuos metus $50.
Vieton $350, da

rnesnės algos

PROVIDENCE. R. L
Apie darbus it lietuviu gy

venimą.
Darbai čia visai sumažė

jo. Kai-kurios vilnų dirbtu
vės dirba tik po 2 ar 3 die
nas savaitėje ir tai tik su 

j keliais darbininkais, o di
džiumą darbininkų paleido 
iš darbo. Geležies ir gurno 
dirbtuvėse taip pat dirbama 
silpnai. Vasaros laiku dar
bai ėjo gerai, c ant žiemos 
apsistojo. Jeigu vasaros 
laiku būna bedarbė, tai dar
bininkams ne taip pikta, 
nes jie gali išeiti i miškus 
pauogauti arba pagrybauti, 
o dabar, žiemos laiku, nėra 
kas daryti.

Lietuvių čia gyvena pu
sėtinas būrelis, tarp kurių 
vra nemažai senbernių. 
Kožnas iš tų senbernių no- 
rėtų apsivesti, bet iie i sen

merges nežiūri, o jieško še
šiolikinių. Bet jaunos mer
ginos labiau myli burliokus, 
žydukus ir italijonukus, o 
apie savo tautos senbernius 
nepaiso, čia yra nemažas 
būrys ir našlių, kurių gal 
i didžiausi treką nesutal
pintum, bet ir tos Į senber
nius nelabai žiuri.

Šitame mieste lietuviai 
gerai gyvuoja: turi savo 
bažnyčią su kunigu ir apie 
3 draugijas. Gaila, kad kai- 
kurios draugijos elgiasi ne 
nagai savo konstituciją ir 
kartais skriaudžia narius. 
Kol nariai sveiki ir moka 
mėnesines duokles, tai ge
rai, o kai narys suserga ar 
numiršta, tai draugija jo 
neaprupina pagal Įstaty
mus, bet nori, kad nario po
mirtinė paliktų draugijos 
ižde. Suprantama, šitaip 
elgdamos draugijos gali su* 
sikraut kapitalo, bet kas iš 
to, jeigu tas kapitalas yra 
sulfrautas iš skiiaudų.

Vargo Bitė.

HUDSON MASS. 
šis-tas iš vietos lietuvių 

darbuotės.
Čia yra susitveręs Jau

nuomenės Ratelis, kurio 
tikslas yra linksminti ir ju
dinti vietos lietuvius iš tin
ginystės ir neveiklumo. Ra
telis daugiausia pasižymi 
parengimais lietuviškų va
karuškų, prakalbų, teatrų 
ir t.t. Tai yra gyviausia or- 
ganizicija vietos lietuvių 

tarpe.
29 d. gruodžio buvo at

vaizdinta keturių veiksmų 
drama "Pirmi Žingsniai”. 
Žmonių atsilankė nedaug, 
bet lėšos visgi apsidengs. 
Veikalas yra labai Įspūdin
gas ir aktoriai savo roles 
atliko labai gerai. Užvis ge
riausia savo rolę atliko pie
menukas T. Karlonas.

Šioj kolonijoj, kaip ir ki
tose, yra blogos valios žmo
nių, kurie ar tai iš pavydu
mo, ab tai iš neapykantos, 
vis skerečioja ir skerečioja 
priešais pažangųjį veikimą. 
Pirmiaus trukdymo darbu 
užsiimdavo davatkos, o da
bar prie jų prisidėjo ir san- 

dariečiai. Doros Sargas.
(Korespondencijų tąsa ant 5 pusi.)



Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

keleivis
numirė, tai velniai jį* paėmė pranešt uek_ pinigų turi 
ir raiti ant jo i peklą nujo- viršaus $50. Po karo dau- 
jo ir tenai spirgino kaip vi- giaus imigrantų atvažiuo- 
įjuną ant skaurados. O jo ja iš šiaurinės Europos ir 
įbrolis Lozorius, ką ant že- jie atsiveža daugiau pinigų, 

gyvendamas kentėjo negu prieš karą atvažiavu- 
atsiveždavo.

of Economic Sta- 
, _ . , ■ -*P°s mėnesio, 19-
teve, kad jp ni paduoda, jog tarp 

. ’ ' 1 
Į šią šąli po 

kas metas.

EKONOMINIAI BRUOŽAI.
.    Pim-i A. Back l'm/a kalbos.  -------------------- -

- -- ------- - ——

skaurados. O jo ja 

brolis Lozorius, ką ant že- jie atsiveji 
mes 
ronas ir badą, buvo paimtas šieji 
aniuolų į dangaus karalys

tę.
—Taigi matai, 

pirmutiniai į peklą eis kuni
gai, generolai ir kitokie po-į^ 

nai, nes jie yra turtingi, ar-\ 
ba turčių reikalus gina. I<

j Review 
'tisties is

ų£96 ir 1914 metų ateiviai 
4 atsiveždavo f ““ s"’: — 

į$150,000,000 kas
, . . ., x . Ujo nuo 1914 mėtų at
vangų eis ~visi beturčiai. tai-1 ž, u nnigu skaitline sie- 
gi visi socialistai, unijistai • ‘ - ----- -
ir šiaip susipratę darbinin
kai, kurie skaito "Keleivi” 
ir kovoja su neteisybe. Ir tu 
matai, kad taip yra parašy
ta pačiam šventraštyje.

—Tu turi čigono liežuvį, 
Maike.

—Dabar, tėve, eikime to- 
liaus. Tu sakai, kad Kristus 
išvijo žydus iš bažnyčios 
dėlto, kad jie tenai biznį va
rė. Bet pažiūrėk, kokį biznį 
bažnyčioj dabar daro kuni
gai! Jie net pati Kristų iš
statė ant mugės. Jie jo krau
ją ir kūną pardavinėja už 
pinigus. Už moterystės sa
kramentą ima po $25 ir po 
$50. Už krikštą reikalauja 
po 5 dolerius. Negana to. 
jie paėmę samtį da eina per 
bažnyčią ir kiša kiekvienam 
po nosia. kad įmestų pinigą. 
Ar tai ne biznis, tėve? Juk 
tai toks biznis, kad ir tie 
Kristaus išvyti žydai nega
lėjo didesnio padaryti. Ju- 
došius pardavęs Kristų pa
sikorė. nes jautė sąžinės 
graužimą: o kunigai visuo-

—Nausa, buvau pasiklau- reikštų, kad visi šitie žmo- met pardavinėja 
syti pamokslo.

—Ar daug tas pamokslas
tave pamokino?

—Jes, Maike, dabar ma
no razumas taip apšviestas, 
kad gali klausti ko tik nori, 
o aš tau viską išvirozvsiu.

—Gerai, tėve, pasakyk 
man, kodėl druska yra sūri?

—To aš tai nepasakysiu,
Maike.

—Na. tai pasakyk, kas
yra ugnis?

—Nežinau.
—Gal tuomet pasakytum,! 

kaip toli mėnulis nuo že
mės?

—Nausa.
■ —Tai ką tu. tėve, išmo
kai iš to pamokslo?

—Aš, vaike, išmokau 
daug tokių dalykų, kurie 
reikalingi prie žmogaus dū
šios išganymo.

—Katekizmo?
—Ve, ve. Maike, tu atspė

jai. Katekizmu tu gali ma
nęs klausti kokių tik nori, 
o aš tau viską išklumočysiu. 
Ant to, vaike, tai jau jokia 
davatka manęs nesubytys.

—Ali right. tėve, aš pa
klausiu tavęs kai kurių ka
tekizmų. Pasakyk man. kaip 
žmonės'atsirado ant žemės?

—Šiur. Maike, kad pasa
kysiu. Visų pirma Dievas 
sutvėrė rojuje Adomą ir Jie- 
va ir liepė jiems platinti 
ant žemės žmonių pakaleni- 
ią. Taigi nuo juodviejų ir 
priviso svieto ant musų že
mės.

—Dabar antras 
mas, tėve: Kokie 
eis Į dangti?

—Argi tu, Maike, nežinai, 
kad į dangų keliausime tik
tai mes. katalikai! Cicilistų 
ir kitokių bedievių tenai ne
priima.

—Dabar trečias klausi
mas: Ką Kristus yra išvijęs 
iš bažnyčios?

—Kristus, vaike, išvijo iš 
bažnyčios žydus, kurie susi
rinkę tenai darė bizni ir pi
nigus rinko.

—Dabar 
kausimas: 
pašventina 
pasilieka šventa ant amžių, 
ar ne?

—.Jes. Maike: ant amžių 
amžinųjų ir amen.

—Gerai, tėve, tai bus visi 
klausimai. Dabar mes juos 
perkratvsim kiekvieną sky
rium. Visų pirma, kaip atsi
rado žmonės. Tu sakai, Kad 
Dievas sutvėrė Adomą n 
Jievą, ir kad iš tos poros iš ■

Maike! sivystė visa žmonija, tai 
tėve! yra, visos pasaulio tautos ir 

!visos rasės: kyniečiai. juod- 
į veidžiai. indijonai, bušme-

—Good afternoon,
—Sveikas, sveikas,

Iš kurgi taip bėgi?
—Iš bažnyčios, vaike.
—Ar jau zakristijonu ta- nai. lietuviai, turkai ir taip 

pai? ‘ " .................................■ toliaus. Jei taip butų, tai

kiausi-
žmonės

ja ketvirtas 
Kada kunigas 
bažnyčią, ar ji

Kristaus 
nės yra broliai; reikštų, kūną, ir tai sąžinės grauži- 

kad šitie nigeriai, ką gyve
na ant antrų lubų virš ta
vęs, yra tavo giminės.

—Šarap, snargliau! Kaip 
tu gali mane lyginti prie ni- 
gerių? Jie yra juodi, kaip 
degutas, o aš esu baltas, su
tvertas pagal Dievo išvaiz
dą!

—Bet tu, tėve, sakei, kad 
visi žmonės paeina nuo Ado
mo ir Jievos. O juk juodvei- 
džiai irgi yra žmonės, ar 
ne?

—Aš to nežinau, Maike. 
Aš tau pasakysiu taip, kajp 
kunigas per pamokslą aiš
kino; bet aš gerai žinau, 
kad su nigeriais aš jokios 
giminystės neturiu.

—Tai reiškia, tėve, kad 
tu nepripažįsti Adomo ir 
Jievos. Tai reiškia, kad vie
ną dalyką, kuri tu per pa
mokslą išmokai, tu jau at
meti, kaipo neteisingą. Da
bar, tėve, imsime kitą klau
simą. Tu tvirtini, kad Į dan
gų eis tiktai katalikai; kad 
socialistų ir bedievių tenai 
neįleidžia. Bet ar tu žinai, 
tėve, kad tu ir tame klysti?

—Kaip tai klystu? Ar tu 
nori pasakyt, Maike. kad aš 
misteiką turiu?

—Taip, tėve angliškai ta
riant, tu turi „misteiką”; o 
lietuviškai kalbant, tu klys
ti. Tu vadini socialistus 
„bedieviais”, tu ir mane 
prie jų skaitai, o tuo tarpu 
aš daug geriau pažįstu tikė
jimą, negu tu.

—Na, bečykim, vaike!
—Nesiskubink, tėve, nes 

„prabečysi”. Aš tau tuojaus 
iš šventraščio prirodysiu, 
kad į dangų eis visi socialis
tai ir tie. kuriuos tu vadini 
„bedieviais”, o visi kunigai 
ir generolai keliaus i tamsy
bės karaliją smalos šinkuo- 
ti.

—Jei tu, Maike. prirodysi 
šitą iš švento rašto, tai aš 
busiu ne aš.

—Gerai, tėve, klausyk. 
Tu turbut žinai, kad šven
tam rašte yra giesmė apie 
„Lozorių ir bagočių?”

—Šiur, Maike, aš ją ant 
pometies moku; galiu ir pa
giedot:

Buvo žmogus bagetas, 
Auksuotas, sidabruotas, 
Brangius rubus nešiojo, 
Dieną, naktį uliojo... 
—Gerai, tėve, o kas pas

kui su juo atsitiko?
—Paskui, vaike,

i

I
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mo nejaučia. Taigi jie pra
lenkia ir patį Judošių!

—Sustok, Maike. nes per
kūnas gali trenkti!

—Taip, tėve, perkūnas 
į turėtų trenkti tuos, ką tokį 
nešvarų biznį daro! Ir aš 
tau pasakysiu, tėve, kad jei 
Kristus šiandien ateitų ant 

į žemės, tai jis sumobilizuotų 
visus socialistus ir laisva
manius, ir išvaikytų iš baž
nyčių visus kunigus už ne- 

į pildymą jo prisakymų. Po
piežius irgi turėtų bėgti iš 
Rymo skvernus pasikėlęs, 
palikęs tenai visą auksą ir 
karališkus savo palocius; o 
Kristus su socialistais pa
imtų jo turtus ir išdalintų 
vargšams. Taip, tėve, butų 
baisi revoliucija ant žemės, 
jei Kristus nusileidęs stai
ga pradėtų bažnyčiose savo 
mokslą vykinti ir pasileidu
sius kunigus su jaunomis 
gaspadinėmis bausti.

—Gana. Maike, aš turiu 
bėgti namo, ba mano mun- 
šainas katile prisvils.

Kiek pinigų ateiviai 
išsiunčia iš Amerikos.

pinigų ateiviai is- 
iš Suvienytų Valsti

vežtu pnigų skaitline sie- 
įkė nuo $2tH>.0(Xj,000 iki $2- 

! 50,000) **"1 i metus. Har- 
vard Ccmmittee on Econo
mic Research surinko in
formacijas is l ankų Detroi
te, Clevela 
tų. kurine 
skaičius 
skaitlinės 
gų persiu

(Tąsa)

Mainui pradėjus sklandžiau eiti, musų 
kalviai taip sanprotauja: "Žemė musų nie

kam netikus, derliaus jokio nėra, gaila tik

tai. kad mes ją dirbam. Veiciau meskim, 
vyrai, žemdirbystę! Kalkini sau geležį, ką 

nukalę duona išmainysim pas kaimynus . 
Abi bendruomenės reikalingos duonos ir 

geležinių daiktų. Bet dabar jos taip susi

tvarkė, jog viena, juodžeminė bendruome

nė tik žemę dirba, javus sėja ir duoną ga
mina, o kita, pelkinė bendruomenė, viso

kius geležinius pabūklus dirba, gi paskui 

abi mainosi savo produktais. Tokiu budu, 

abi bendruomenės pasiskirstė sau darbą— 
viena pasiėmė žemdirbystę, kita geležies 

dirbimą. Įvyko darbo pasiskirstymas. Ka
dangi kiekviena bendruomenė stengiasi 

dirbti tą darbą, kurs jai patogiausias ir pel

ningiausias, tai darbo pasiskirstymas 

Įvyksta tarp daugelio bendruomenių, pas
kui jos visos mainosi tarp savęs savo darbo 

produktais. Bet ir kiekvienos bendruome

nės viduje turi Įvykti darbo pasiskirtymas. 

Vienas narys turi meškos sveikatą—me
džius su šaknimis gali vartyti. Lauko dar

bininkas jis puikiausias. Bet duok jam ba

tus dirbti, tai jis tokius pasiųs, kad tik gė
da bus žmonėms parodyti. O kitas liesas, 

silpnas, dalgio nesuvaldo, bet nagingas. —

! sąlygų skirtingumas ir žmonių pajiegų bei 

! gabumų Įvairumas iššaukia darbo pasi

skirstymą tarp bendruomenių ir tarp at

skirų narių. Iš darbo pasiskirstymo, savo 

ruoštu, kyla produktų mainas, taip pat 

produktų gaminimas mainui—prekių gami
nimas.

nde ir kitų mies- 
se gyveno didelis 
ateivių. Ir tos 
parodė, jog pini- 

ntimas žymiai su
mažėjo per karą, bet 1919 
metais, kuomet daug orga
nizacijų užsiėmė šelpimo 
darbu Europoje, pinigų 
persiuntimas buvo daug di
desnis. 1919 metais išsiųsta 
$600.000.('OO ir nuo to laiko 
pinigų persiuntimas vis au

ga.
Teisingesnių informaci

jų apie pinigų persiuntimą 
*1922 metais Susinėsimo De
partamentas gavo nuo Ame- 

■ rikos 
įvairių 
vietų ir i ___ ____________,_______________ o______
kų. Banca di Napoli prane- Abiem—ir stipriam ir silpnam—reikalingi 
ša. jog į Itan ą persiuntė 
$105,000) XX1; kiti apskaity
mai gauti nuo atstovų Ry
me paduoda nuo $50,000,000 
iki $60,00o.lXH) ant metų.

Iš kito banko New Yorke, 
kuris išsiunčia daug pinigų 
į Vokietiją, pranešta, jog Į 
Vokietija išsiųsta tarp $75,- 
000,000 ir §10t'.000,000. Per

siuntimai į Lenkiją maino
si; Guarantv-Trust Compa- 
ny ir Polish Syndicate of 
Banks paduoda $20.000,000; 
American E.vpress Compa- 
nv suvirš $5y <>0.000 ir kitų 
apskaitymai visai kitoki. 
Viener Bank—Verien, ku
ris persiunčia daugiausia 
piniglaiškių ir čekių į Aust
riją. raportu.>ja, jog. 1922 
metais išsiųsta i Austriją 
iki Sl.oOO.OOOi Yra žinoma, 
jog daug pinigų išsiųsta ki
tais budais netik per ban
kus. Senas Austrijos rapor
tas praneša, g prieš karą 
į seną Austro-Vengrijos 
valstiją išsiųsta suvirš 
$100,000,00o kasmet, ir jog 
1922 metais ta suma padi
dėjo. Raportai nuo atstovų 
Čeko-Slovaki;• ; ir Vengri
joj parodė. j<< čion gauta 
pinigų nuo sį 0,000,000 iki 
$15,000.00o. Is Rumunijos 
atstovas praneša, jog į Ru-

atstovų užsienyje, iš
svetimų valdiškų
; '\ew. °rk° ban- kad pasiųs batus, tai tik žiūrėk ir gėrėkis.

Valstijų Susinėsimo

Kiek 
siunčia 
jų?

Suv.
Departamentas savo rapor
te iš rugsėjo 14 d.. 1923 m. 
Tiirmą kartą išduoda prane
šimą apie musų pramonės 
matomus ir nematomus 
daiktus. Matomi daiktai 
vra įgabenimai ir išgabeni
mai, kuomet nematomi yra 
užstatų pardavimas, tarp- 
tautiška transportacija, 
oersiuntimas pinigų iš vie
nos šalies į kitą. To rapor
to viena dalis liečia ateivių 
ninigu persiuntimus ir pa
šalpą.

1922 metais tokių pinigų 
išsiųsta suvirs $400,000,000. 
Dalis tų pinigų buvo išsiųs
ta Europon užmokėti už 
mažus tavorus. Ir turime 
uuo tos sumos ;
pinigus, kuriuos naujai at-

000,000. ir į Graikiją—$20,- 
000,000. Apskaityta, jog 

svedijon išsiųsta apie $1,-
• ir Norvegijon ir 

t kia pat suma.

Apskaityta,

000,000.

Danijon
Dėto, nemaža pinigų suma 
išsiųsta į Lietuvą ir kitas 
mažesnes valst vbes.

F.L.I.S.

KAS ŠAUKIA PABALTI- 
JOS VALSTYBIŲ KONFE

RENCIJĄ?

Latvijos vadžios galva 
Mejerovič pasiuntė Lietu
vai, Estonijai ' • Finlandijai 
pakvietimą Į Pabaltijos vaL 
stybių kmift/onciją, kuri 

žada įvykti !;• ^oje šio mė
nesio pabaigoje. Nors pa

viršium žiuri?.- išrodo, kad 
tą konferenciją šaukia Lat
vių valdžia, tečiaus priva

čiuose diplomatų rateliuose 
kalbama, kad tos konferen

cijos inžinierium vra Ang- 
1*4^ * . 1 • - t

. 7 V #
tikslas esąs . ^organizuoti

atimti tuos lija. Sakoma, ,;ad "Anglijos 
x -tikslas esąs suorganizuoti 

vykę ateiviai atsiveža Į šitą Pabaltijos Valstybes ir visą 
šąli. Imigracijos komisio- šiaurės Europą Į tokią są- 

jungą, kuri galėtu atsverti 
Prancūzijos padarytą są-

vakija, Rumunija’ ir Jugo-

menus praneša, jog 1922 
metais ateiviai atsivežė su- 
savim į__
XX). Tos skaidinės neieisin-

jungą, kuri galėtų atsverti

i musų šąli $30,000.- Jungą su Lenki a čeko-Slo-
_________ ’ • ».r.lGL, M. * . -r___

Kaip jis =os, nes imigrantas turi tik Slavija.

: į batai ir duona. Taigi kad nesikamuotų stip

rus artojas su yla, o silpnas su dalgiu, kiek- 

1 vienas dirba vieną darbą—artojas žemę 
aria, o kurpius batus siuva. Paskui juodu 

mainosi savo produktais. Tokiu budu ir 

1 juodu pasiskirtė sau darbą. Ir aplamai 

: žmogus linksta prie tokio darbo, kurs jam 

■ malonesnis.
Taigi neišvengiamai bendruomenės na

riai pasiskirsto darbą. Bendruomenėj, pa- 

• vyzdžiui, bus 30 žmonių; jų 17 dirbs lauką, 
2 bus kurpiai, 3 siuvėjai. 2 kalviai, 5 daily- 

dės, 1 mūrininkas. Kiekvienas jų dirba vie

ną kokį nors darbą, bet visi drauge atlieka 

visa, kas būtina bendruomenės gyvenimui. 
Visi nariai bendradarbiauja, bet atskiras 

narys pasiima arba pasiskiria vieną kokį 

nors darbą. Ištikrųjų kitaip ir būti negali. 

Patarlė sako: du zuikiu vydamas, nei vieno 

r.epagausi. Taip ir čia. Visus darbus dirb

damas, nei vieno kaip reikia neatliksi. Kad 

darbo pasiskirstymas yra tikrai naudin

gas, matyt iš šito pavyzdžio. Geras kurpius 
lengvai pasius porą batų per dvi dienas. 

Bet jei kalvis, metęs savo darbą. Įsigeis ba

tus siūti, tai jis ir per dvi savaites vargiai 

bepasiųs, tiktai pirštus susibadys. Ta pati 

istorija bus ir su kurpium, jei jam ateis Į 
galvą peilius sau dirbti. Vienu žodžiu, pasi
skirsčius darbą, kiekvienas žmogus pasi

rinkęs, kas jam tinka, aparčiau- ir dailiau 

dirba, nekaip tas, kuriam rupi dvidešimts 
darbų. Delei darbo pasiskirstymo darbas 

tampa grgitesnis, spartesnis arba, kaip sa

koma, auga darbo našumas.
Kadangi esant darbo pasiskirstymui 

kiekvienas žmogus atlieka vieną kokią nors 

bendrojo darbo dalį, gamina vieną kokį 

nors produktą, tai aišku, jog kitus jam 
trukstančius produktus jis turi Įsigyti mai

no keliu. Pavyzdžiui, kurpius, kuris dirba 

tiktai batus, turi gauti duonos, . druskos, 

drabužių ii- t.t. Tuo pat budu turi elgtis ir 

kiti kitokių produktų gamintojai. Reiškia, 
įvykus darbo pasiskirstymui, turi įvykti ir 
produktų mainas.

Prekės.
Kiekvienas gamintojas tik mažą dalį sa

vo pagamintų produktų suvartoja savo rei

kalams. Kurpius, kurs padirba 150 dvejetų 

(porų) batų per metus, pats sunešioja ne

daugiau 2 dvejetų. Likusius 148 dvejetus 

jis pagamina, kad gautų už juos kitų jam 
būtinų produktų, šitie 148 dvejetai batų 

jau bus prekės. z
. Produktai, gaminami mainui (pardavi

mui), vadinasi prekėmis.
Išeina, kad darbo pasiskirstymas iššau

kia maino reikalingumą ir verste verčia 
žmones gaminti produktus (mainui) par

davimui, gaminti prekes.

Dabar, atsiminę visa, kas buvo augščiau 
pasakyta, padarysime tokių išvadų. Badas 

ir pavojus jungia žmones Į bendrijas ir ver
čia juos bendradarbiauti. Toliau, išorinių

II.
PREKIŲ VERTĖ.

Prekių vertės nustatymas.
Kyla dabar toks klausimas: Kaip sužino

ti, kiek reikia mainant atiduoti vienos pre

kės už kitą.
Pradžiai tyčia paimsim paprasčiausį pa

vyzdį. Kurpius nori gauti iš audėjo audek

lo už batus. Kiek jis privalo gauti audeklo 

už porą batų? Žinoma, kurpius nori gauti 

kuodaugiau audeklo, o audėjas stengiasi 

atiduoti kiek galint mažiau. Kaip gi juodu 
susitaikys? Jei kurpius prašys už savo ba

tus labai daug. pav. 40 metrų audeklo, tai 

audėjas atsakys: „Žiūrėk, koks tu greitas! 

Dvejetą batų per dvi dienas padarei, o iš 

manęs 40 metrų užsispyrei išlupti. O to ne

žinai, neišmintingas žmogau, kad aš prie 

40 metrų audeklo keturias dienas prakaita

vau". Gi jei priešingai, audėjas pasiūlys 

kurpiui už dvejetą batų 10 m. audeklo, tai 

kurpius taip pat nusispiovęs atkirs: „Per
daug tu gudrus! Aš dvi dienas sprandą su

lenkęs sėdėjau, kol dvejetą batų pasiuvau, 

o tu juk per dieną 10 mtr. išaudi? Ne, brol, 

nebus nieko, reikalas neišeina”. Bet kadan
gi kurpiui būtinai reikia audeklo kelnėms 

pasisiūti, o audėjo batai visai nuplyšo, ant 

kojų nebesilaiko, tai reikalinga gi kaip nors 

susitaikinti. Taigi audėjas sako kurpiui: 
„Klausyk, meldžiamasis, tu batus dvi die

nas siuvai. Puiku. Tai ir imk iš manęs tiek 
audeklo, kiek aš išaudžiau per dvi dienas, 

štai tau 20 metrų. Taip nei tau, nei man ne

bus skriaudos." Taip juodu ir susitaikys.

' Mes matom, jog ir kurpius ir audėjas 

vertino savo produktus, atsižiūrėdami į tai, 
kiek laiko išėjo tiems produktams paga
minti.

Aiškus dalykas, jog ne kiekvienas kur
pius žino, per kiek laiko galima išausti 1 

mtr. audeklo, lygiai ne kiekvienas audėjas 
nusimano, kiek laiko reikia batus siūti. Juk 

neprivalo kiekvienas amatninkas visus 

amatus žinoti. Iš pradžių musų kurpius bei 
audėjas gali ir neapsiskaitytf gerai, kiek 

kuriam priguli gauti, tačiau galų gale jie 

ris tik vertins savo prekes sulig tuo laiku, 
kurį juodu praleido bedirbdami tąsias pre
kes. Tatai atsitiks šitokiu budu. ~Daleiski- 

kim, jog kurpiai ėmė apgaudinėti audėjus: 
už kiekvieną batų dvejetą pradėjo imti ne 

20, bet 25 m. audeklo. Reiškia tuomet kur
piaus amatas pasidarys daug pelningesnis, 
nekaip audėjų. Žmogus jieško, kur geriau. 
Ii audėjai matydami, kad kurpiams geriau 

gyventi, pradeda mokykti savo vaikus ba

tus siūti. Per kurį laiką priauga tiek kur
pių* jog nėr kam pirkti jų pagamintuosius 
batus. Kurpiai noroms nenoroms, kad tik 

išleistų savo prekes, pradės mainyti batus 

ne tik už 20 m., bet atiduos už 15. Ir paga
liau jų amatas pasidarytų niekam netikės, 

išgyventi butų negalima, ir vėl mažiau 
žmonių imtųs kurpių amato. Tuomet batų 
kaina vėl pakiltų, nes mažiau butu batų. 

Jei audėjai imtų prigaudinėti kurpius, sta
lius, kalvius, artojus,—tas pat atsitiktų. 

Žmonės griebtųsi audėjų amato, audeklas 
atpigtų, nes jo būt daug daugiau prigamin
ta, ir pagaliau šis amatas nebūtų pelningas. 

Galų gale ir išeina, kad prekės privalo būti 

vertinamos reikalingo joms pagaminti lai
ko kiekybe. Reiškia, žmonės mainydamiesi 

sav o pi ekėmis iš tikrųjų mainosi viens su 
kitu savo patarnavimu, t. y., dirba viens 

kitam maždaug vienodą laiką.

Pagaliau, kaip gi kitaip ir -gali būti: pre
kės vertinamos? Pirmu žvilgsniu dauge
liui gali pasirodyti reikiant prekes vertin

ti, sulig jų naudingumu: juo naudingesnė 

prekė, juo ji reikalingesnė, tuo ji ir aukš

tesnės vertės. Kad taip butų prekės verti
namos, nieko neišeitų—tikra maišatis bu
tų. šiandien kitas už batus dešimteriopą 
kainą duos—šalta, sniego gilu, basas nebu

si. O rytoj jam ir dykai nereikalingi batai, 

vienerius jis vakar nusipirko. Antra ver
tus, kaip sužinoti, kuri prekė naudingesnė?

(Toliau bus.)



KORESPONDENCIJOS;
LAWRENCE, MASS. 

šmeižikų biuras.
Vietos komunistai čia tu- atsiima viską iš darbininkų, 

n Įsikūrę korespondentų I ką jiems išmoka. Paprasti 

biurą, kuriam pilnai atatin-.........................
ka vardas šmeižikų, nes ta
sai biuras teisingų kores
pondencijų neparašo, o vien 
tik šmeižtus.

Po drg. Grigaičio prakal
bų ”Laisvės” No. 303 irgi 
pasirodė to šmeižikų biuro 
korespondencija, kurioj jie 
apšmeižia ir išniekina kaip 
kalbėtoją, taip ir prakalbų 
rengėjus. Musų komunis
tams draugas Grigaitis ne
patiko matomai dėlto, kad 
jis pasakė, jogei Lietuvoj 
duonos yra užtektinai ir 
kad komunistų judėjimas 
tenai visai nubankrutavęs. 
Komunistams norėtųsi, kad 
apie Lietuvą butų kalbama 
vien iš blogosios pusės.

Ant galo šmeižikų biuras 
savo korespondencijoj pa
sako, kad ant toliaus niekas 
neklausys socialistų prakal
bų. Mat, jie to geidžia, to
dėl taip ir kalba. Vienok 
publika socialistams visuo
met daugiau pritaria, negu 
komunistams. 1 socialistų 
prakalbas publikos prisi
renka daugiau negu i komu
nistu, ir socialistų prakal
bomis visi būna patenkinti, 
išskyrus tik komunistus.

Tasai šmeižikų biuras 
šmeižia ne vien socialistus, 
bet ir kitas organizacijas, 
kurios neseka paskui komu
nistus. Neveltui rimtesni 
žmonės pradeda nuo komu
nistų ir jų parengimu ša
lintis.

- - : Kljubas
Vice-pirmi- 

ninku likosi išrinktas^ An
tanas Vaičiūnas, užrašų 
raštininku Vaclovas Drau-yra išnaudojami, kad kom-,_________  _

panija iki paskutinio cento į‘^“‘"“finansų raštininku 
*ok-g JakaY0‘niSt iždininku 

Jonas Žvingila, trečiu raš
tininku Jonas Zubrickas, 
iždo globėjais M. Matukai- 
tis ir M. Stačkunas, maršal
ka P. Vaičiūnas..

Tikimės, jogei nauja val
dyba mokės Kliubo reika
lus vesti ir darbuotis Kliubo 
ir visų lietuvių darbininkų 

gerovei. Kliubieti

darbininkai gauna po 40c. i 
valandą, o molderiai dirba 
daugiausia nuo štukų ir 
dirbdami po 14 valandų už
dirba i>o 6 ir daugiau dole
rius j dieną. Darbas čia ne
sunku gauti. Priima visus, 
kas tik nori būti ištikimu 
kapitalisto vergu.

S. N.

IJBVELL, MASS. 
Margumynai.

d. gruod. atsibuvo va-31
karienė, kui ia parengė A.I 
D.L.D. ir L.M.P.S. kuopos. 
Publikos prisirinko gana 
skaitlingai. Vakaro pirmi
ninkas R. č. pakvietė sve
čius prie vakarienės. Susė
dus vakarieniauti J. M. 
Karsonas pasakė trumpą 
nrakalbėlę ir paprašė »aukų 
Lietuvos politiniams kali
niams. Surinkta 13 dol. su 
centais. Vėliaus grajino So. 
Bostono ”bandurkų” or
kestrą. Paskui vaikučiai iš
pildė muzikaiiai-vokalį pro
gramą. vadovaujant M. 
Karkuckaitei. 
linksmindami 

senus metus.

Taip besi- 
ir užbaigėm

*

Metų drau-

Teisybė.

Ant Naujų 
gystė D. L. K. Algirdo buvo 
parengus balių. Publikos 
susirinko apie pora šimtų. 
Draugystei liks keli desėt- 
kai dolerių pelno. Peiktiną, 
kad laike balių vartojama 
perdaug munšaino. Į girtus 
šokikus buvo sarmata žiū
rėti.

LAM RENCE, MASS. 
Komunistų, teatras.

16 d. gruodžio L. U. Kliu
bo svetainėj vietos komunis
tai statė sednioje tragediją 
•’Kerštas”. Veikalas gal ir 
neblogas, bet iš lošimo išė
jo piššš... Aktoriai ūžė. birz
gė, kaip širšių lizdas. Vieni 
rolių nemokėjo, kiti sau po 
nosia marmėjo, o treti ožio 
balsu bliovė-dainavo. Publi
ka tarp savęs kalbėjo: koki 
lošėjai, toks ir teatras. Net 
ir patis komunistai prisipa
žino. kad jų teatras išėjo 
prastai.

Pertraukose buvo par
davinėjami kazioni laikraš

čiai, bet mažai kas pirko. 0 
tas mažiukas senbernis, ką 
pardavinėjo laikraščius, ant 
tiek buvo prisitraukęs ko
munizmo dvasios, kad vos 
ant kojų pastovėjo. Net gai
la buvo žiūrėti i taip pavar
gusi žmogeli. Bet jis tame 
nekaltas, nes ji numylėjo ko
munistiškos progresistės, 
kurios dienomis revoliuciją 
kelia, o naktimis ”očišče- 

ną” daro. Berželis.

i

KINGSTON, PA. 
Italai nužudė lietuvį.

25 d. gruodžio italai pa
plovė lietuvi A. Dirkę. Apie 
11 vai. nakčia A. Dirkė iš
leido iš stubos savo draugą 
J. BalionĮ. Jiems skiriantis 
pribėgo tris švento tėvo vai
kai (italai), kurių vienas 
kirto Antanui per galvą, o 
kitas vėrė peiliu Į pilvą. 
Dirkė tapo nugabentas i li- 
gonbuti ir 30 d. gruodžio 
mirė.

Velionis buvo laisvas vai
kinas, 35 metu amžiaus, mv- 
Įėjo skaityti laikraščius, pri
klausė prie S. L. A. 85 kuo
pos Edv.'ardsville. Pa. A.

Katalikai turėjo čia savo 
”keturiasdešimts atlaidų”. 
Pradėjo 28 d. gruodžio, o 
užbaigė 30 gruodžio. Pasku
tinę dieną sakė pamokslą 
kun. lĮrbOftavičius iš So. 
Bostono. Jis kalbėjo apie 
tai. kad verbliudui bus leng
viau ])er adatos skylutę iš
lysti, negu turčiui i dan
gaus- karalystę Įeiti. Bet 
tuo pačiu laiku jie rinko au
kas iš parapijonų. Kunigai 
kitiems liepia turtų nekrau
ti ant šios ašarų pakalnės, 
o jie patis vilioja iš vargšų 
dolerius ir susikrauna sau 
didžiausius lobius.

i
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§

šalių

APIE IMIGRACIJOS PA
TVARKYMUS.

Didžiumoje Europos 
imigracijos kvota į Suvienytas
Valstijas iau išsibaigė. Dauge
lis žmonių, norinčiu parsitrauk
ei savo gimines i Ameriką, lau- 
ikia kada atsidarys nauja kvota, 
i Vienok belaukiant gali ju gimi- 
Uiės ir i sekančią kvotą neįeiti, 
įneš norinčiu atvažiuoti Į Ame- 
!ką yra daug daugiau, negu lci- 
i džia kvota. Taigi patartina 
j prkti laivakortes ir rūpintis 
apie savo gimines dabar.

Laivakortes geriausia pirkti 
ant NORTII GERMAN LLOYD 
Linijos, nes šita Linija 
šia rūpinasi emigrantų, 
lietuviu reikalais.

A. A. 
KASTANTAS VAILIONIS

l-ipkriėi-> 28 d., pereitų metų mirė 
Kastantas \ ailionis, sulaukęs vos "b 
nietų. Nelaiminga liga perbloškė jau
nystės dienosi'. \ elionis pragyveno 
apie 20 metų Amerikoje, buvo laisvų 
pažiuro vyras ir skaitė pažangių li
teratūrų. Labiausi.-, jis mylėjo "Ke
leivį ’. ls Lietuvos paėjo Ricielių 
kaimo. I.iskavos vaisė.. Alytaus ap k. 
Paliko dideliame nubudime savo jau
nų žmona. Tapo palaidotas ant tau
tiškų kapiniu. \ isi jo draugai ir gi
mines apgaili netekę gero draugo.

J. URBONAS
37 Roston S,., jJethuen, Mass.

sj.ūkite ir su pirmu laišku prisiuskite 
savo priveiksią, kuri ant pareikala
vimo • ugiųžinsiu. Platesnių žinių 
apie save suteiksiu laiškais.

ST A N1S I.o V A S K A R R< >NSK1 
!i<>\ 11. YVillamctte. Oregon.

I

Pajieškau 
ba našlės b 
25 i r 35 
kinas 91 
esti pasiturintis,
teiksiu laiškais, 
ir prisiųsti s: 
pareikalavimo 
kiti taip:

apsivedimui merginos ar- 
skirlumo tikėjimo, tarpe 

metu amžiaus. Aš esu lai
mėtų. turiu gerų darbu ir 

Daugiau žinių su- 
Meldžiu 

.ivo paveiksi; 
sugryžinsiu.

519 D.ikota

atsisaukt i 
kuiį ant 

Adresuc-
I

A. B.
So.. Scattle, \Vash.

labiau- 
o ypač

PITTSBURGII, PA.
Draugystė šv. Andrie

jaus savo susirinkime, lai
kytame 9 d. gruodžio. 1923 
m., nutarė savo susirinki
mus laikyt toj pačioj vie
toj, tai yra Piliečių Name, 
po numeriu 2226 Jane St.. 
S. S. Susirinkimai laikomi 
kas antras nedėldienis kiek
vieno mėnesio. 1 vai. po pie
tų. Visi nariai yra kviečia
mi dalyvauti susirinkimuo

se.
Ant J 924 metų liko iš

rinktas sekantis komitetas:
Pirmin. J. Dumbiauckas, 
Protok. sekr. P. Paulonis, 
Finans. sekr. A. Palūpis,. 
Kasierius J. Vencius.

Latviams degtinės 
užteksią. -

Anot latvių laikraščių, 

esą davinių, kad dėl blogo 

bulvių derliaus bravorai ne

galės pagaminti tiek degti

nės, kiek jos Latvijoje su

vartojama. Spiritą mano

ma Įvežti iš Idetuvos ir Len- 
i -.

ne-

A. A. 
ALBERTAS K AIRIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu Rug-č- 
įo 27 d.. 1923 m. Paėjo iš Panevėžio 
apskričio, Kupreliškių parapijos, 
Muntvidų kaimo. Iš Lietuvos atvyko 
aries _ pras'dčsiant pasauliniam ka- 
-ui. Visą laika išgyveno So. Boston, 
Mass. Pasirgęs grižo Lietuvon ir is- 
jyvenes keturis menesius mirė. Tano 
oalaidotas Rugsėjo 3<» d. Kupreliškių 
kapinėse, šalę savo tėvo. Paliko nu- 
iudime motiną ir seserį Lietuvoj, 2 

broliu ir viena seserį Amerikoj.
.Mylimas broliuk, tebūna tau 

a Lietuvos pilka žemelė!
Sesuo

JOANA BULAVlr.N'K 
3126 So. Lcvve Avė., Chicago.

ler.g-
i3)

1.1.
PAIEŠKOJIMAI

I

Pajieskau 
i»rba našlės, 
esu vaikinas 
šaukti ir savo 
Atsakymų -luošiu 
veiksli sugrąžinsiu ant pareikalavi
mo. Gvvr.ašles ir vaikinus meldžiu 
nerašinčti. (5)

apsivedimui merginos 
tarp 25 ir 10 metų. Aš 
35 metų. Meldžiu atsi- 

paveiksla prisiųsti, 
kiekvienai ir pa-

c. M.
•13 !• 'valikliu St., Nev.ark, N. -J.

REIKALAVIMAI.
Reikalingas bekeiis, kuris 

abelną bekarnės darbų.
A. V EKALIUK AS

56 Oak St.. Middleboro. Mass.

mokėtų
(5)

i

i
2 d. sausio atsitiko nelai-j

T
I

Pajieškau ANTANO 
'IAU S. paeinančio 
no. Suvalkų gub. 
iardner. Mass.
__ MARCELE BALSAVIčlENĖ 

St.. Gardner. Mass.

BALSEVI- 
is šilgaiių kai- 
nirmiau gyveno

Limeiick

kUDIKIu
GEROVes skYRIUS\
DĖL APRŪPINIMO 

MOTINŲ IR JŲ
KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

STRAIPSNIS 55

Ii. y 1 
r i A:a«ę <yria> aras laikas

hbp laika gvildensime rei-
kalas įdea»ras būsūnčšoaiii 
aotiaoma ir motinoms jaa-
av ktrtikiv.

yr Įlif—, ir *r-
aėjimas yra dab kas
■vartas teiMĮ-nai ir taatai
ir m >oėue. U4 tai
yra dalykas, karį mea ta-

R _ ' fl n»e repaBariftaia Itata- 
Urptaia atvirai ir laisvai

2 £

PaJ'eškau Mairelionios Japkuniukės. 
> rm.au gyveno BrvbkJyne. Malones 
įsišaukti arba žinantieji teiksis pra
nešti.

J. BUZAS
P. O. Box 31. Dover-I oxcroft, Me.

Aš. birštonietls Aleksandra Dieeto-i 
lis. pajieškau Antano Kaliemo, Akk- 
<o Kaliemo. Juozo Kaliemo. Mateu<o' 
Ruko ir Adomo Kajetono, 
lų labui svarbų reikalą is Lietuvi., 
įsišaukite arb? kas apie ju's žir- 
e man pmneskite, busiu dėkingas.

ALEKSANDRA DIEDON1S 
P. O. Box 75. Thompsonville, Conn.

Pajieškau švogerių: .Juozapas Au-į 
liekas gyveno Gnrdner. .Mass.; Alek- 
andra Audickas Chicago. III.: Bole^! 
ovas Audickas P^etroit. Mich. Malon'si 
etsiiaukti arba žinantieji teiksis pri-l 
nešti.

■ e* • •— • v — • —• •

Dirkė tapo palaidotas ant niė vienoj lietuvių šeimynoj, 
laisvų kapinių. Ji palydėjo Septynių metų vaikas užsi- 
• i----------.-»« _..z ’tr- nuodino gesu. Ir kas stebė

tina, kad tas atsitiko dieno? 
laiku.

Kor yra reikalingos

NAUDINGIAUSIAS LADm E.. .— . .. . K
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ii .UTIS Iš LI EIU VOS

“TRIMITAS”
frimitų leidžia Lietuvos Šau

lių Sųjunga.
"Trimitas” išeina kas sųvai- 

tė 32 puslapių knygelėmis su 
gražiu viršeliu. Kiekvienam nu
mery duoda svarbesnes žiniaJ 
iš Lietuvos, pavergtosios Vilni
jos ir užsienių. Jame telpa gra
žių eilių, apysakų, straipsnių 
visokiais klausimais. įvaireny
bių. pailsiu valandai įdomių 
uždavinių--gtilvusukių ir kt.; 
nuolat puošiamas gražiais pa
veikslėliais. "Trimitas” yra ne- 

. partinis laikraštis. Jam labiau
sia rupį Lietuvos ir lietuvių 

■ tautos įeikalai.
'Trimito" kaina 1921 m. su 

persiuntimu Lietuvoje: me
tams 12 litų, pusei m. 6 liL 
Amerikoje ir kitur metams 30 
litų, arba 3 dol.. pusei metų 15 
litų arba $1.50. Tiems, kurie iš- 
siiašo -iidesuj 'Trimito” numy
liu skaičių praplatinimui, nu- 
leidžiama 25%.

LIETUVIAI! 1ŠS1KAŠYK1T 
'"TRIMITĄ" 1921 -META-MS.

NEUŽMIRŠKIT JJ IR SAVUru NMZMIK.SKll JJ IKSAIU
3. ARTIMIAUSIEMS I.lETU- 
3 VOJE.

3

i kapus 22 automobiliai. Ve
lionio grabas buvo papuoš
tas gyvu gėlių vainikais, 
kuriuos suteikė mainerių 
unija ir draugai. Vainikus 
nešė penkios merginos: M. 
Adukauskiutė. 0. Jurkiu- 
niutė. P. Žilinskiutė, -J. Poš- 
kiutė ir 0. Poškiutė. S.L.A. 
vice-prezidentas V. Kama
rauskas pasakė trumpą pra- 
kalbėlę. Laidotuvėse daly
vavo ir iš kitų miestelių ve
lionio draugai.

Čia lietuviai turi labai 
puikias laisvas kapines. 
Vertėtų visiems laisviems 
ir protaujantiems lietu
viams prisidėti prie šių ka
pinių palaikymo. Užtenka 
vergauti Romos trustui. ku
rio išauklėti fanatikai nu
žudė musų draugą A. Dir- 
kę.

Lai būna velioniui Dirkei 
lengva šios šalies žemelė.

M. Černius.

Jeigu kur nors randasi 
draugijos ar kuopos, kurios 
norėtų surengti prakalbas, 

. ... , bet nežinodamos, kur ran- 
.bre Keleivio skaitvtojas geras kalbėtojas, tik 

Adomas Mucinskas. : todėl nerengia, tai šiuomi 
16 gruodžio, 1923 m-pasi- pranešu visų žiniai, kad aš 

mirė Adomas. Mučinskas.|jums priduosiu adresą gei’o 
Per pastaruosius tris me- kalbėto jo. su kuriuo galėsi- 
tus jis dirbo Fordo dirbtu- te susirašvti linkui surengi- 
vėj už sargą, prie darbo mo viešu prakalbu.
peršalo ir gavo vandens h-Į Kjc]; įalėjau patirt, kal- 
eą. nuo kurios ir mirė. Pa- Stojas vra gerai apsipaži- 
liko dideliame nubudime nęs su 'tautyste, politiško- 
savo mylimą moterį Stasę mjs partijomis, gamtos is- 
Mučinskienę (V eževičiutę), tori ja. religijų mitoliogija 
sunelĮ Stanislovą 7 metų ir ir darbininkiškuoju klausi- 
dukrelę Aliutę 2 metų. 'mu Raip jis turėtu būt ri- 

Velioms paėjo iš Kauno šamas ateitv>
įėdybos, Ukmergės miesto. 
Amerikon atvažiavo 1913 išsireiškė: 
metais. Lai būna jam leng
va šios šalies žemelė!

Nubudusi jo moteris 
Stasė Mucinskienė

12011 McDougąl. 
Hamtramck, Mieli.

Pipiras.

DETROIT. MICH.

IIOPEDALE, MASS. 
Apie darbus.

j<itas miestelis guli dviejų 
mylių atstume nuo Milfor- 
do ir yra pagarsėjęs tuomi, 
kad čia yra didelė liejykla 
ir mašinšapė. kur dirba 
3.500 darbininkų. Beveik 
visas šitas miestelis pri
klauso kompanijai, nes 
kompanija čia turi ; a .
2,000 namų ir yra užpirkus 'sių ir daugiausia pasidarba- 
didelius žemės plotus ap-'tvusių Kliubo narių. Reikia 
link. Darbininkai čia taip tikėtis. kad Višniauskui

VALGYMO PAPRATIMAI
Iš pradžių 

valgius išsky 
duodami. Jie

vaikai nieko nežino apie 
rus tuos, kurie jienv 

................ . išvysto norų prie šių 
valgių. Todd reikia duoti iš pradžių 
tik tie valgiai, kurie yra sveiki ii 
jiems tinka, ir tada jis pripras jų no
rėti. tokiu budu įgydamas normališ- 
kus valgymo papratimus.

Tūlais atvejais vaikas gali išvysty- 
:i dideli nemėgimą tūlo valgio ir jo 
nevalgys, bet abelnai galima ir reikia 
jį išmokinti valgyti visus sveikus val
gius. Vaikas, kuris sako, kad nemėg
stąs to ar kito valgio gali būti nc’-a 
visai sveika.-, arba gali būti valgis 
•setaip išvirtas. Motina turi prižiųrė- 
,i. kad ne;”įdeginus ar prisvilinus 
vaiko va'gie, idant išvengti valgio ne
mėgimą.

Nepagadi ___ ___ _
jar.t valgi netikusiai paruoštą, 
išvaizda uzug 
valgymo. Jei 
tais jis geriau

Apie svarbą _
iau buvo kalbėta pirtnesniuosc straip- 
•niuose. Ea;. . ... _
virsKonias. skanus, sotus ir lengvai 
•>a ruošiama 
auti tikri--.
Ki'yn’J-

I

"Trimito prenumeratoriai 1D24 
m. ne tik kas savaitė laikraštį 
gaus, liet dar ir pinigų išloė, 

nes "Trimitas" skelbia
TR1 MILO" 1‘RENl ’M ER ATO

KI U LOTERIJĄ. ;
Kiekvienas, išsirašęs "Trimi

tą” Lietuvoje nuo pradžios 1924 
m. nemažiau kaip pusei mėty, 
gaus ”Trimito” prenumeratorių 
loterijos viena bilietų, kuriuo 
galės išlošti pinigų. Išlošimai 
yra: 1—2»>0 litų, 2 po 100 litų, 
O po 50 litu. 21 po 25 litus ir 
1(>O po J 2 litų. Taigi gausi kas 
savaitę laikraštį ir geram at
sitikime dar 2<>0 litų. Na. ęal 
teks pasitenkinti 100. 50, 25 ar 
net 12 litu. Tai pareis nuo tavo 
laimes.

Loterijos lošimas bus viešas,. 
Kaune., šaulių Sąjungos Cent
re. 1921 metu vasario 25 dienų. 
Išlošusieji bilietų numeriai bus 
paskelb' i ''Trimite".

Tad pasiskubinkite!
Adresas: "TRIMITAS”, Kau
nas. Laisvės Alėja Nr. 26 

Litruania.
"T’-imitų” galima užsisakyti 

ir per Liet. Šaulių Sųjunjos 
atsfova, adresuojant: A. Že
maitis, 3s I’aik Row (Room 
1108), New York City. .. ....'

nė5HSaS252SHSBS3SaScl5aSHS25aSZ525B

Sa

Ln
N
g

■ p
! ru

REIKALINGAS jaunas vyras tar 
po 18 ir 19 metų, kuris norėtu išmok
ti drūtų kvietkinio darbo. Gera alga 
mokinanties. Ats.išaukit i Mirė Stop, 
lti Province Court Boston. Mass.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA BĮ ČERNĖ iii 

GROSERNĖ labai pigiai ir geroj vie
toj. ant publik gatvės. Nonų parduot: 
gi eitu laiku. Pardavimo priežastis 
bes paaiškinki ant vietos.

J. P. A1D1KON1S
10 Evchange St.. Athoi. .Mass.

PARSIDUODA
..... ...^„ - 

i. Mateuso I 
Turiu prie'

I
i YV
: biznis
i biznį
i į.;:i davimo — 
į vienam perdau.
Platesnių informacijų klauskite laiš
ke.

Groserne ir Bučene
Geri;*t šioj vietoj Serali tone, ant

. Market St.; įrankiai visi nauji, 
gerai išdirbtas. Žinančiam ta 
era proga plikti. Priežastis 

turiu kita bizni, tai 
g darbo prižiūrėjimui.

1 12 M
< . PI RAS

Markei Si.. Scranton. I’i.

Pajieškau brolių Simano ii Ant i- 
o Poleiki'i. Kauno gub.. šilaies pa-i 
ap.. Kvėdarnos valšč. Kas apie juos j 
;no malonėkit pranešti.

K. M. 1 Al L L
C'ark Avė., Snot t Beach, Conn.

Pajieškau draugų M. Juraičio, J 
"imb?lo. V. žukaičio: pirmiau jie gy- 
-eno Montival. Kanadoje, dabar g-- 
er.a Suv. Valstijose. MaioneN atsi-
aukti.

PRANAS JUODAITIS
2’1 18 Kirby St. East. Detroit, Mich.

i ;;; muu 
važiuot. 

KIS Rh

Pajieškav draugu Pranciškai; <
’ravalinsko iš Kuprių kaimo, Lukšių: 
•arapijos. Suvalgų rėdybos; ii Juozui 
ijstaiėio iš I.uksių, Sąveikų rėdybv .; 
Aš ka tik sugrįžau is Lietuvos ir tu-'rS 
-•iu daug svarbiu reikalu. Meldžia į n] 
pačių atsišaukti arba kas apie juos;jį] 
žino malonės praiK'.šti. (1)'

X. ŠUIKA
Box 95, Concord. Mass.

PARSIDUODA DVI KRAUTUVĖS

(JROSERNĖ IR BU- 
ČERNĖ.

Kadangi pasiiengiau keliauti į Lie
tu a, tai parduodu avi savo krautu
ves Grosernę ir Bučernę labai pigiai. 
Vieta gera, biznis išdirbtas, kas nu
pirks — nesigailės. Atsišaukite šiuo 
adresu:

NEPAPRASTAS PASIŪ
LYMAS LYTIŠKAI NU- 

SILPNĖJUSIEMS 
VYRAMS.

Prisiusi, mums tik 5V<.
Lytiėjtai nusilpnėję • vyrai. kaita' 

i.crvuoti. iš,gyja ant visados’. . lššigy- 
dysit vartodami NO\ O.' Todėl, ir ga
limu pavadinti stebėtinu. kuris jau- 
tuksiančius isgyiič lytiškai nusilpt)-, 
<ius vyrus. Jei vargina nerviškas nu- 
.-ilpnejimas. jei nustoję vyriškam*,, 
jei turite malenkohją. šaltas rankas 
r kojas, galvą skauda, skaudėjimą 
arba vidinių užkietėjimą, iš priežas
ties paeina baisus sapnai ir abelhai 
kas t:k apsireiškia žmonėse. Kaip pa
sinaudoki kiti, tai pasveiksit ir jus 
iaudojant NOVO. Ta būda vartojant,- 
i limpame laike tapsite tvirtu, sveikų.- 

laimingu. Jei tik laiku vartogft-. Pas 
vyzdžiui, kad pertikrinus jus tuomt,. 
pasiųsime NOVO ir tikrai pcrsitikrin-
it. pasiųstme VELTUI tiek, kad pll-, 

nai uzc'-is ant 15 dienų, jei tik prvn?- 
site pavardę, antrašų ir 50 e. ;>a3tw 
ženkleliais arba pinigais apmokėję. 
m,:i persiuntimo lėšų. Meldžiu at- 
kreipti .atyda. kad tai ne yra perma- 
za.. parr.ėgi irimui pakelis, užteks ant 
15 dienu. Šis pasiūlymas yra ant ap- 
rubežiuoto laiko. Parašykit mums be 
vilkinimo, paminėdami laikraščio var
liu. kuriame matėme ši paskelbimų, o 
mes išsiusime minėtas gyduoles tuo- 
javs. <41

NOVO COMPANY
Box 33. Ik'pt. 10, Brooklyn, N. Y.

\UGUST BU N AR
122'2 Union St.. Lanrcnce. Mass. TIK PATRINKU JUOMI

Kuomet jus kankina bkandt? ataka#
• rcutnatiškii skausmų, ar užpuola tvxx- 

ruteiia, btrvndittji*. skaudami sąna-
• riai ir muskulai—kokh neapsakomai 
*. |»ė»1n»"viuii»as pit r'ama tvirtai jatri-
• n ant bu

SB52S2SHS?525H!>'E52S?SESHSB5aS25bp

“SPORTAS” | 
\ imir.telis Lietuvoje Įliustruo- p] 
tas dvisųvaitinis žurnalas, 
riama.s visoms sporto 
ir medžioklei.

lre£. S. v Biure. •vaiko virškinimo, duo- 
Valgio 

turi su smagumu jo 
valgis gražiai išrodo, 
virškomas. ’.įT_ o I 1 lt* CfcJ'.CiVi .. ».-•-» V4 4IV
pieno kūdikio valgiuose jTno> Girdėjau buk i

gir Brand yra lengvai su- i įjjjJ, 
skanus, sotus ir lengvai 

'■ -Ii ^art^jant visados gali - y|ij<) Oregon Avc 
, k:;d gauni pienų švarų ir ______ ___ 2___

| Ai Juozas Bubčnas, pajieškau se-i 
i scių Mortos Bubeniutės ir Salomėjos Į 

-■ vaikui Borden's Eaglc Mitkienės. Vilniaus gub.. Traku apsi .,! 
iista. kuris pasekmingai' Merkines parap.. Ilgininkų kaimo.; 

i, arba žinantieji i 
Giminės ir draugai! 

taipgi malonės atsišaukti. (b) i
JOS BUBEN

Intake. Grovcland, < alif.

Pajieškau sesers dukters Marcio- 
Milėinauskutės. Kauno gub.. Šiav- 
apskr.. Kaukėnų parap.. Taiksių 

__  gyvena apie Bos
tonų. Lai atsišaukia aiba K is- apie j i 

i. malones pranešti. (5 į
KAZIMIERAS .M A R T1N K U S 

Cleveland. Ohio.

ski- p) 
sakoms “j

H
ŽURNALO TIKSLAS IR UŽ
DAVINYS: platinti visokias
sveikas ir tikras sporto idėjas 
Lietuvoj i:- propaganduoti spor
to reikšmę fizinio lavinimosi 
bei auklėjimo srityje.

• ir tuojaus paja inaloniai *?*•
ginanti šiluma besiek leidžiant po aka u- •

• damą virta. kuri suteikia malonų «n»- *
• pjma ! X isiškai rv-r.i reikalo kankintis 

turint i>o ranka tokių tikrų pakalbę. •
Pain-Eapellerit tikrai pažibės ir *

• kaip jisai p:m<-lt>vio n*su-kaiU> * 
< inieni tūkstančiam žmonių per daugelį
, meti;. Visuomet laikykite jo b-nką * 

parankioje vietoje. •
• 35c. ir 70c. už bonką aptiekose. e 
. F. AD. RICHTER & CO.
. 104-114 So. 4th St.. Brooklyn. N. Y. .

ry 
"SrOli’l E" bus dedama plačios Įtl 
informacijos apie Lietuvos ir 
užsienio sporto gyvenimą. Ka
dangi sportas ypačiai daug se
kėjų turi kariuomeneje ir mok
sleivijoje, "Sporto” redakcija 
veda skyrius:

I) SPORTAS KARIUOMENĖ
JE IR II) SPORTAS .MOKYK- 

LOJĘ.

§
Jisai pats apie save taip 

”Aš esmi nepar- 
tyviškas, nereligiškas ir ne 
tautiškas”.

Tečiaus, aš ji supratau, 
kad jis norėtų aplankyt lie
tuviškas kolonijas su pra
kalbomis, koliai dar yra 
sveikas, energija ir spėkos 
pavelija: mat kalbėtojas tu
ri jau šuviršum 50 metų ir 

i bijosi, kad kartais giltinė 
---------X. _ JigJli 

"žmones 
.oralizave 

šovinis-

BRISTOL. CONN.
Iš Lietuvių Neprigulmingo 

Kliubo darbuotės.
6 d. sausio Įvyko metinis nepakirstų gyvybę. 

L. N. Kliubo susirinkimas, taipgi išsireiškė: ”2 
kuriame tapo perinkta Kliu- labiausiai susidem,.. 
bo valdyba. Pirmininku ta- laike kari), ir nuo i 
po išrinktas Kranas Vis- tiškų kalbėtojų ir jųjų ne- 

apie ‘ niauskas, vienas iš žymiau- sąmonių bei melagysčių.' 
. • . • , .• —i Adomas šerkšnas

42 Maujer St., 
Brooklyn, N.

?>

Y.

Duok
Pieną
išauklėjo . _---------
vaiku. Jis !■ : '2vai paruošiamas — 
pridėk at.virinto vandens pagal

pa ra p., 
atsišaukti 

tik ■ teiksitės pranešti.
_ in 

etrukcijų. l’cr 65 metus motinos davi
nėjo Eagl- .. ..... .. *■
eatos dova 
nenduoja :

kui is pasekmių;
,u'k tancius ir tūkstančius • Malonės

I

le Pieną kaipo vienatinę švel
nią savo vaikams. Ji reko- J 

______ _ gyilytojai kūdikiam.-, kurie 
silpni ir ii£oU> kadangi jis lengvai 

ir teikia pilną 'sotumu. ■ 
netik kūdikiui, bet yra į

Jicškau tėvo JONO GERULAliTO, 
Aržuolųpių kaimo, 
Šakiu apskrities;

bet yra I Lietuvos ir rodos 
naistss nedapenčtam vai-igatuck, Conn. pas
■i eksperimentai darytlįJ .

_ klos vaikų parodė, kad j svetimus 
vaikai su i.aglc Pienu viduti- siųsdavo
aiškai -a " ' svarus daugiau svorio; pusseserės Onos 
negu paprastu menu penimieji. Sek . tienčs. Tumšių 
savo vaika atydžiai. Dažnai pasverk.' llammond. Ind. 
Atsimink, kad nedapenėtas vaika.-, veliu atsišaukti arba kas

’ ” " žino teiksis pranešti. Aš
į Amerika ir noriu pasimatyt.

ONA GERULAITUKĖ
• 136 So. 50th A.ve.. Cicero, Iii.

suvirškonias
Tinka jis 

geriausiai " 
<ui. Stebėt 
tarpe nieky

visados -viria mažai. Jaunam vaikui 
reikia du-'č du. šaukšto Eagie Vieno 

■miežio su trimi čvertimi 
:<> vandens. Duok pary- 
po pietų. Senesni vaikai 
>ai mėgsta su ginger ale. 

sunkomis, arba suplaktu

Lukšių valščiaus, 
apie 18 metų iš 

atvažiavo ; Nau- 
J. Jurksaitį. M< s 

sesers ir vionas brolis palikom pas 
Mamai minis, tėvelis neat- 
nei laiško. Taipgi įieskau 

Bartkytūs-Maksvy - 
gyvenusi) s 

abu su t<- 
apie juodu 
atvažiavau

(6)

kaimo; 
Malonės

1!'21 m. prenumeratoriams bus 
ruošiama konkursu brangioms, 
įdomioms premijoms įgyti. 
Konkursai įvyks:
medžioklės, fui įšilo ir dviračiu 

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

kasdiena a' 
puodelio .-a 
čiais arba 
dažnai i ; 
vaisių - 
šiniu.

k iau- APS1VEDIMA1

Skait'k it'dziaj kas sava 
straipsnius n oasiiiėk ateičiai

j
šilus taroc 28 ir 33 metu, 

nuslys. Mtiginot a

c| g 
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ITALIŠKI ARMONIKAI.
Mes išdirbame ir importuojame vi

sokių rųšių rankomis dirbtus
ITALIŠKUS AR.MON1KUS.

EB
S
ti 
p

§
, Duoiielaičiv

ti

lt, Į'J

Prenumerata metams Lt. 20,— 
(dvidešimt) arba 2 doleriu. Ui- 
sieninj dvigubai. Atskiro Num. 
kaina Lt. 1.—
REDAKCIJA IR AD.MIN'IST- ti 
RACIJA; Kaunas, __
gtv. .Nr. 18. Lithuania.

Tai yra nėriausi armonikai sviete. 
Ant 1<> metų gvarantuoti. Musų kai
nos žemesnės negu kitų išdirb'Jų. 
Dykai suteikiam pamokinimus. Rei
kalauk katalogo, kurį pasiunčiarų 
PYKAI. (5)

RUATTA SERENELLI & CO.
817 Elne JsJand Avė., Dept. 2-!,

Chicago, IIL . u



Tarp j aunu j u. ’ [ '.Baisus įžeidimas. ~

Vienas tinginys inteligen- .............
is pradėjo sukti apie tur- lę pačią. Karią pati pa 
igo saliuninko dukterį, 
irtą jis pasisodino ją ant 
v c kelių ir sako:

tave mv-
myliu...

jog tavo tėvas ne- 
s priešingas mudviejų su
nokimui.
—Mane tėvukas labai ge-
< žmogus. Jis i

—Brangioji, aš
, neapsakomai 
kiuosi

—Ir leis tave už manęs! 
—Gal ir leis, bet jis neno- 
kitą tingini žentą maitin- 
nes vieną, toki jau maiti-

Mažas vyras tmėjo dide- 
i'.tuii- 

no savo vyrą vėžiu. Vyras 
Imisiai tuomi įsižeidė ir ne- 
i ulbėjo su ’kičia per ke’i-.i- 
lą dienų. Pati į-itirąsinuš 
kki’isi:1 ‘'si.’c vyro-

—Už ką gi tu, Jonuk, ant 
manęs pykši.!?

1 —Už ką? Dar kiausi už
ką? Ogi už tai, kad aną \a- 

mane myli ^arą pavadinai mane vė
žiu...

—Ir tu Įsižeidei tuomi?... 
—žinema! Aš ne vėžvs. 

bet tavo vyras.
—Bet mano brangus

I

la
a

llęlrai

itai?

t:
•ava.

:uE i*

•miėjo atsirasti 
. »'airionveidz.i:i: 

šitie ir šimuiiĮ 
■■s m rali atsa- 
ra nuosakiai i- 
vrdin’e. Knyga 

11:- (ai j:ik- 
kunigų 

'tikslas »r
“aio.

................ 25c.
S^cialis. 

.<ata'ikai u/..
-rDOu;Jo, 

socialistus ’.l 
^•KVę’utėj išti-

• ilui ir prtru<K’-

f.
• • 25c.: 

’-r kitos links-) 
juokingu ”D.i-i 

įvairiu j .o-i 
arinli jų. if t.t. j 

vcokingoms 
pagerintu

............ 10c.

švento Antano Stebuklas. — Dviejų 
veikimų komedija. Perstatymui 

rnk>a 10 aktorių, s vyrų ir 2 moterų, 
losimas užima apie 2 valam!: 
Kair.a ...................................................

i

i 
į
1

Atsargu? api jonas, j
Kunigas: "Tu. gyvuly, ko

dėl ta neatėjai duobės iškas
ti pastipusiam mano šuniui?

Parapijomis: "Kad tėve
lio pereitoj nedėlioj per pa
mokslą pats sakei, kad kas 
kitam duobę kasa, tas pats 
jon Įpuola".

Moterų baimė.
—Kodėl visuomet vyrai 

kalbina moteris tekėti, u ne 
moteris vyrus?

—Moteris nekalbina vyru 
dėlto, kad jos bijosi gauti 
"arbūzą”.

Mokykloje.

—Klausyk, Jonuk, jeigu 
turėtum 700 dolerių ir 

a ėtum pasibučiavo! sau 
r iba už lOOtj dolerių, tai ką 

darytum ?—k 1 a u šia m o - 
toja
—Aš jieškočiau sau mer
uos. kuri yra \erra 
>lerių.

300

i Tarp vedusių.
—Klausyk, Baltrau.
?ša, kad tu skiriesi nuo 

pačios?

ar
>a-

juk 
tu žinai, kaip aš vėžius my
liu.... Taigi... taigi aš myliu 
ir tave—ir priėjus apkabi
no savo vyrą. Vyras pabu
čiavo ją ir... jiedu susitaikė.

Tarp miltaveidžiH.
Agė:— Tik pi-mislrk. Jo

nas prisiuntė man 
gė*‘ 
padare?

.Megė:— Turbut 
nė. kad tu numirei.

bukietą
ėlių. Kažin kodėl jis taip

m
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t
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m* Katalikai d;
• >ci .! sLii.ą 

pusi.
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l
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11
*
i

Prietaringas.
—Kodėl tamsta tiki, kati ! 

skaidinė 13 yra nelaiminga?.
—Kaip netikėti, kad tam 

yra prirodymų. Žmones, ku
rie gyveno 13-tam šimtme-į 
ty, išmirė iki paskutinio.

Nelaimingiausis sutvėrimas.
—Koks sutvėrimas \ra 

nelaimingiausia?
—Paršas.
—Kodėl?
—Todėl, kad turi tiktai 

vieną motiną, ir toji pati 
yra didele kiaulė.

—Taip, skiriuosi, bet juk 
. me nėra nieko ypatingo:

4 aš pirmas, ne aš paskuti-

S.
—Tas tiesa... Tik ma’h ste- 

. ‘tina, kodėl tu ją vadinda- 
' ii angelu.

—Nes mačiau jos spar- 
ts, o ragų buvau nepaste- 
■jęs.

pers ėlai.

Juozas: — Aš pažinau 
.o pačią-tik trimi mėnesiais
v

Kc norėjo, tą ir gavo.
Styvas ir Maikis užėjo 

restoranan ir užsisakė žu
vies. Patarnautoja atnešė 
ant vieno pusbliudžio dvi mas vaikus doros ir tikybos, 
žuvi: vieną didelę, kitą ma- . įkė jiems: 
žutę. Styvas apsiėmė pada-’ 
lyti, ir sau pasiėmė didelę 
žuvį, o Maikiui davė mažu-, 
te. *

—Styvai, aš nemislinau, 
toks kiaulė.—sako,

■
tu nori?—klausia :< uis nugarą klebonas mato, 

į kad jojo mokiniai patylo- 
lis skaičiuoja. Ir galop vi- 
i jie beveik kartu sušuko:

- Devyniosdešimts devy- 
šimtas! Kunigėli, tams- 
sutonos užpakalis dega!

I

Tūlas klebonas, mokinda-

Nenori jaustis kaip nanuc.
—šiai tamstos kambarys. 

Tamsta jauskis pas mum> 
kaip namie, pratarė viešbu
čio užveizda pribuvusiam 
svečiui.

—Ne, tamsta, aš nenoriu 
jaustis kaip namie, nes aš 
])al>ėgau iš savo namų, kad 
galėčiau čia pasilsėti.

.. .T—----------

t a n
tone 
J Jin
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>;v
I ru ir

B;i :nh«v py e. 
ju*

A

Gert ir Valgyt?
-it-uiicy s koits 

nori:-;? Delio 
-ta? Ir delko 
daugiau spėkit, 
žmogui reikia 

t-i panašiu da- 
a riebalu?

■ tiktai iš šitos 
as G-mus.
............. .. 15e. 

>i. — ir kitos 
.u, negu Ameri- 
ygoje telpa net 
čiai”, eilės, pi
ski straipsniu- 

t pagerina 
....................  25c.

■j knygoj telpa 
augybė straips- 
ikiai ilius-

Liettivos tL-sįmblikos Istorija ir žem- 
)api< šitas veikalas paro.'-i. kaip 

nuo 1!H>5 rne’ų revoliucinė'. Lietuvos 
spėkos vedė Lovą su caro valdžia, i 
kaip tuo pačiu laiku kunigai tą vai 
tižią rėmė ir gynė; kaip ra liui rev >- 
l įvijų •■'.ėni. viršų, kaip 
kos paliaosuota is po caro va'.d 
kaip ji buvo apskelbta 
Pridėtas dalelis spalvuotas 
parodo dabartines Lietuvos 
i- kaip šalis yra padalyta 
ims. Tai yra vienatinė kny 
parodo, kaip 
ka ir kaip ji išrodo, čia telpa visi 

t svarbesni dokumentai: Steigiamojo 
t Seimo nutarimai, taikos sutartis 
j l oiševikais, sutartis su l.ilvi.Js 
įšymas visą mušiu su lenkais 
i V ra tai ne knyga, bet tiesiog ž 
vas. kuris apšviečia visą 

į is lauko ir is vidaus. Kair
' ’ , Dr itais audeklo apdarais 

KOKS Į
.'I: tcrialistiškas istorijos 

į -Je?
b. Jo į vai 
skaityk 
lengva.

• ninkams
i imta iš Greiiicho. 
|*sa. 86 pusi.............

Monologai ir Deklamacijas, 
knygoje telpa daugybė m 

gražiu i' juokingą monologų 
Į nracijų. Visokios temos: da- binir.kiš- 
Jvos, revoliucinės, tautiškos, humoris- 
tiškos ir laisvamaniškos. Visos skam
bios. visos geros. Tinka visokiems ap- 
vaikšči- jimams. bali:.ir.s, koncer
tams ir tt....................................... . . 27c.

Lietuva Įl
ies ir 

respublika, 
žemlapis 
i ubežius 

į apskr 
ga, k u 

imė Lietuvos Respubli- 
ji išrodo.

dokumentai 
nutarimai

oc<

Jaunystės Karštis’, tr "Susižiedavi- 
liitarties*’. Labai už- 

-iija ir per
lonas. ... 16c.

Perstatydavo 
lomus senovės 
žemės išvaiz- 

Horią parašė 
ialis yra 

virkščias uostas a; ji Kaip Atsira- 
jd > Kalbos . l‘jra> Z. Aleksa. 
4t> pus!..................    10c.

K .ij. Tapti Siui<-’-yią Valstijų Pilie
čiu? A -. lyti pilietystės
atvmui s:: r- - ! ui klausimais ir 

... ; . angių kalbose.
per. ta pagerinta

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

Paklusnumas.

•ieš ši i ubą.
-Jurgis: —
ą pažinau trimi mėnesiais 

ši i u bu i....

f) aš savo pa-,

Paveikslėlis iš sandariečiu 
j u bile j aus.

>iui zenu.

Šitaip atrodė Sandaros vi-

kad tu 
Maika. 

’ —Ko 
Styvas.

—Jei 
dalijęs, 
vęs didesnę, o sau 
čiau mažesnę

—Tai ko tu pyksti? Juk 
tu ir gavai mažesnę,—atšo
vė Styvas.

LT C

>>

t.

1 11

SIS

SS

JOYCE 
Boston, Mass.

tr ve 
i imsi 
ir na

malonios gerti ir pa- >
• ■ . ■ .:: i :/ ki- j 

i

jas nieko nepakenks 
pavyzdį nu<< Kanados 

'.'ii' SIUS J4'i;i’SiflS ĮfV”

KSS4AHD
Trumpas ir tiesus kelias, per 
Kotterrfamą. i if iš visų kraštų.

LIETUVOS
Savaitiniai išplaukimai. Puikus 
parankumai.

.Mes pagelbstim išgauti rei
kalingus dokumentus (šelpimo 
afideivit’!'--1. Musu reprezentan
tai aprūpina pasažierms visu 
kuom, nuo pradžios iki pabai
gai kelionės.

Kainas ir laivų išplaukimus 
pasiunčiam ant pareikalavimo.

Dclei rezervacijų ir informa
ciją kreipkitės prie bile vieno 
vietinio agento arba j
HCLLAND AMERICAN LINE 

Sf» Stato Street. lai.ao.t. Mass.

su
, apri- 

ir tt.
i bintu-

Lietuvą 
a .. . Si.OO
.......... $1.50

nori žinot, kas 
iriausius nuo! ii 

šitą knygelę.
Knyga protaujanti.- 

nennkuinuojnma.
Parašė Z.

Supratimas, 
imdo pasau- 
s, tai )>er- 

darbi- 
I edega

. — Šioje 
aujų, labai 

dekla-

7! ūsų Padėjimas. — Įdomų
tižia: iš dabartinio darbinirik 

tlėjimo. Parašė Antonovą',. 
Boston, Mass. 40 pu J............

pavyz- 
u pa- 

So.
... 10c.

GYDl ’OLkS
XI O KA ! ua>. i’EKSlsALDVMO 

n: VĮSoKlt M'it.ALfJLMĮ

GOD Li V ĖR Oi L 
ROMO IR MEDAUS 

šaltis i 
tr»u, jeigu 
t-iriinnko 
dr- les.

los yra 
kmint
• žiev 
Jėig 

ui ko 
b.mka 
teiks 
mos

rai
rtos

u esi silpnas ir 
siilį arba persi 

i'ierre Cartiet’
tau stipruma 

sunkenybių
CUDD3ER <k

I'roadvai, >o.
• P '-l L A. EGAN 

Uambridge Si. E. Cambridge' 
STANDARD ! U UtM \CY 
So. Main St.. Lai! Itiver. Mass. 
APfI.CE POLSKEJ SZARKA.

ICSU Aeushnet Aventie.
New B'-.iford. Mass.

VEli.\O.X DRtG C O. 
Millburv St., \3orcester. Mas&.

VERXOX DRlG (O.
123 High St.. Hoivoke. Mass. 

1JAY STATĖ DRCG CO. 
Paiiner. Mass.

STEPilA\ I . < HAMBERLA1N 
Aadreu Sąvare, So, Buston, Mass.

DAV1D CAB1T
1(10 Salėm St.. Bosimi, Mass.

CUNARD
AR MlN' .l BARK)TESI I 

MINĖS J LMERIKĄ"
Lietuvos kvota jau yra p;:-i 

gus, bet dunar laikas prisirengt1 
orio .naujos kvoto>, kuri r<r: -id< 
Lei*os 1 d.. 1:?2< m.

Muši, ofisus Kaure pagelbsti 
gaut pasportus, viza.-- ir pri:en 
juos tuojans kelionėn.

Nėra reik::! > laukti .iems, kurie 
turi -'’u.iard fikietus. dusų lai 
išplaukia iš Eu!;>|m>s kiekvieną 
vaite.

Cunard tiki 
lehio ant A(] 
G AK! \ ir '.1 
ėiausls

Dėl i
musu
musu o

!26 t 
Boston,

Cunard Line

126 Statė St.. 
Roston. Mass.

■'letns Balsai. Paiki sny
i.bai gražią eilitt ą: ttuiną. Dalia u 

zjų. spalvuotų naveikalų. Pooi- ra 
ra ii spauda gr-ži. Parašė J. 
•''tac-.sto’ius, 221 pusi. Pj .ii-. riau.- 
'•arais ................................................. <i
Gražiais audim<. apdarais ... -;i 

Į Nihilistai. — Tragedija trijuose ak- 
s Ituose. Veikalas perstatų iiužndynią 

Karo Aleksandro II. Iztbai puikus ir 
I nesunKiai scenoj perstatomas 
. veikalas.................................................... 25c.

. ’ O. S. S.” arba šliubir.ė Iškilmė. —
Vieno akto farsas, labai juokingas 

:r geras perstatymui. Kaina .... 15;.

I Sparčio žiedas ir keturios kitos 
apysakos; 1) /Neužsitikir.tis Vyras;

4) Ko
jose nurodoma kaip žmonės 
tiki į visokius prietarus, 

-r tt............................................. 15C.

ckiUįryr <•

lie
ti.

:;p- 
.0'3.

PATARMĖS MERGINOMS
APIE LYTIES DALYKUS. 
Parašė M. H. San-erienė.

Knyga papuošta tani tikrais pa
veikslais. Išleido K. -L Stropiem-, pri
dėdama naudingų patarimų ir mote
rims.

'Kurios da šitos knygos neturit, 
tnojaus tižsisakykit. Ji kainuoja JI 03 
Pinigus galima atsiusti per money 
orderi, atba Įdėjus popierini doleri j 
laišką. Adresm-kit taip;

'IRS. V. RADAVICH (-) 
.706 N. Elhvood avė.. Baltimore, Md.

BUK SVEIKAS!

I
NORTHISERMAN 

LLOYD 
LAIVAKORTĖS

i ir iš visu daliu 
LIETI VOS

BREMENĄ
Ant nauju puikiu laivu 

MUNCHEN—STUTTG AR f— .
COLI MBUS

aiba ant kitą vienos klesos lai
vų. Labai pagerinta trečia kle- 
sa, su uždarytais kambarėliais 
dėl 2 ir 4 ypatų.
IŠPLAUKIA KAS SAVAITĖ
Autorizuota Linija dėl Imig
rantu per Lietuvos Valdžią. 
Reikalaudami laivakorčių ar 
informacijų kreipkitės prie vie
tos agentu arba i

NORTH GERMAN LLOYD
192 V> ashington St.. 

Boston, Mass.

Dėvėk juos savo čevervkuose.

i
•
2) žydinti Giria; 3) Klaida;

i rėkta.
: paikai
1 burtus

Popas
mus

mos šalies; 2) Jis sugtįžo; : 
mas ir Jieva. Pilna juoku

Aš Netikiu į Dievą? — Arba 
jlmo K; žka. kiekvienas geras 

ce-pirmininkas "Mr. Plate

Kokius Dievus žmonės Garbino Seno
vėj. Panai. - knygos lietuvių kal

yboj ik; šiol d:- Čia aprašyta
'kokiu u o senovės indai

i, chaldai, asy- 
ir tt; kaip tie 

> gyveno ir ko- 
žmonėmis turė- 
labai užimanti.
istorija. $1.00 

t ruošė .. $1.25

Išaiškinta kuni- 
a, pasekmės ir 

as. šią knygą 
krienas vyras, 
kurie geidžia.

•ris ir mylimo
ji "globą’’. Pa- 
.'ovvnsend Fox, 

de Samo- 
.................. 25c.

k.ksta. — Labai 
politiškai-eko- 

:ą turėtų kiek- 
Psgal K. 

ksa. 28 n- 10c. ’ I 
veno? — Arba 
avo pirmutine 

labai pa- 
\leksa. 76 p. 2oc

- i Angliškai. — 
taip lengvai ir 
ekvienas gali 
angliškai. Joje 
k/.iai, bet čieii 
i darbo jieš- 

nors, nuėjus 
pas barz- 
tt. Kaina 35c.

—Vaikai, nekalbėkite be 
reikalo žodžių. Svarbiame of Beans”, kuomet jis kar- 
įsitikime, pirma negu tar- tu su generolu Porkčaps 

žodi, suskaitykit iki* sim- Reikė "išgamas” socialistus.

to.
Stovėdamas prie kure- 

amos krosnies ir šildyda-

aš bučiau tą žuvį :■ 
tai aš tau bučiau da- r 

pasilik-! 
paaiškino 1 Į, 

os

I

ir Velnias — Ir
pasakojimai: 1)

Profesoriaus Vingrens Voltmiai 
itpadžiai yra vartojami nuo ronia- 

s sutinimo kojų, skaudėjimo ko- 
ir stiėm.i-. Užlaiko kojas šiitai, ap- 

itizmo, sustabdo 
ir pi aka i tav imą 

galingas gydymo 
•eikia ant žmogaus kai- Į - 

ranka. Elektra; 
įur.o, kur gydtro- ! 

pasiek’!. Elektros 
gauti dėl vyrų, 

Orderiuodamas pa- 
t ryko arba ilgį ju

\ 
tizmo, 
j1.' 
saugoja r.uo rom 
t.cnormali dvokimą

- kojų. Elektra turi
' ypatybes, i;
po kokia nematoma 
pasiekia tas dalis 
lės niekad negali 
vitpadžius galima 
moterų ir vaikų 
r šyk numerį <e

. su pėdos.
Kainu tiktai vienus doleris porai 

-a prisiantimu. Pinigus prašau siųti 
M-.ney Orcer arba registruotam laiš- 
1... Adresuok šitaip: (6)

m alters si pply KOUSE 
3237 S. Aub.urn Avė., Chicago, III.

trįs kiti
Žinia iš

3)

indo- 
toli-

Ado-
ir

ll
• mas ir Jieva.
’ ašarų ................

I

KNYGOS,

Ivaškevičius motei

’ ><>•<!

e n 'j v a -... 19c.
Dviejų 

lietuvių

r. ut!i"U ei:

dievai
ius j

"Salomėja", arba kaip buvo nukirsk! 
šv.

akte,
rinko
ras.

Wi!de. Vertė Negeisti- 
žingeidi ir kiekvie- 
pers kaityti................. 2.7c.

Ar ęs norit padaryt
SAU EKSTRA PINIGU?

Moteris gali padaryti nuo ?i 5.06 
ik£ $25.00 'ant savaitės' liuosu savo 
laiku, ausdama karielinius pagraži
nimus, kaip tai juosteles, tarbeles, 
Lraslietus. laikrodėliams dirželius ir 
t.t., tą. viską labai lengva padaryti 
ant mušu

SIMPLEX KARTELINI!f 

STAKLIŲ.

Jonui galva. Drama viename 
parašyta garsaus anglų rašti- 
Oscar 
Labai

nam vertėtų 
i _
Sielos Baisai. — Puiki knyga, daugy

bė labai gražią eilių ir dainų. Daug 
gražiu, spalvuotu paveikslų. Popiera 
gera ir spauda graži. Paraše J. B. 
Smelstorius. 221 pusi. Popiet os 
apdarais ............................................. $1.00.
Gražiais audimo apdarais .-.. . $1.25

Socializmas ir Religija. — Labai Įdo
mi knyga šituo svarbiu klaosi- 

mu. 24 pusi............................................. 10c.

Ben-IIoi. — Istoriška apysaka iš
Kristaus laiko. Paraše Lew

AVallaee. 472 pusi................................. $2.00

Pajauta. — Lizdeiko Duktė, arba Lie
tuva XIV metašimtyje. istoriškas: 

romansas M. Berną covicz'o.
4G8 pus!................................................. $1.50

Biblija Satyroje. — Labai įdomi ir .. 
puikiais pa

tais įvairius nuo-
š sutvėrimo pasaulio StUHrto Plapao Paduškaitė.

Jus galite mesti šalin visus diržus, 
kadangi Plapao paduškaitė yra vien 
tam padaryta, kad jus išgydyti nuo 
Pylos. Ji yra taip padaryta, kad kartą 
pridėjus nenusenka ir tuo budu ge
resnė negu diržas. Jokią diržą ar 
įprenžiną neturi. Minkšta, lengva ne
šiojimui. Pigi. Jokio nesmagumo dar
be. Gauta atįkso medalius. Mes pri
siusime ką sakome, atsiųsime jums 
išmėginimui visai DYKAI. (?)

PLAPAO LAŽORATORIES
1053 Stuart Bldg..

PATRŪKIMAS. '
žmogus, kuris išrado ši:: sistemą, 

buvo du sykiu operuotas nuo patrū
kimo. Taipgi bandė vartoti įvairius 
diržus, kokie tik šiandien randasi, 
’-et viskas buvo veltui, pakol per 
daugelį metu figos kankinamas iš
rado naują siste.ną issigydymui nuo 
o a truk i n.o. šiitą sistema yru gera vy
rams. moterims ir vaikams, šimtai 
žmonių, kurie vartoja n-flsų sistemą, 
(./jaugiasi .'-veikau: ir rekorėenduąju 
t-; -i-.t ir. savo pažįstąmlems;“lMei 
.-i-a.s'y i:o atsis.'.ūkite- ypat’.škai ’a ha 
ijiski:. At.-r.kjr.;,;: i; vkit,už 2c. stam- 
j.-ą. Rašykit šiuo adresu: (4)

~ J. r. RfUHARD
131 V.'ainut Si- Hoiycke. Mass.

Štai kas jam rupi.

Vienam ligoniui buvo rei
kalinga padaryt lengva ope
racija. Prieš užmarinimą 
ils meldė savo daktaro, kad 
hutų su juo atsargus.

—O ką. ar taip jau labai 
tau patinka gyvenimas? — 
Juokaudamas teiravosi dak-

A.
apie keleiviečius.

Ir Fordas fordu važiuoja.
Fordas papasakojo andai 

šitokį juoką: ”Aš kasdien 
važinėju fordu iš namų i 
dirbtuvę ir iš dirbtuvės na-j 
mo. Vieną dieną netoli Dėt-j 
roito aš užtikau besikamuo-' tarai, 
jautį žmogų, kuriam važiuo- “ _\e, daktare, gvveni- 

jam iort^as sustojo ir jis ne-,iras man nepatįnka ir aš 
gulėjo jo įsjucmi. As pasi-isuomet greičiau sutikčiau 
siuhau jam talkon ir man negu gvvend Bet

s: aš esu 
..pdraudęs savo gvY’astĮ ant 

dolerių, ir jeigu aš nu
mirčiau, tie pinigai tektų 
man© pačiai, o aš jos labai

i

7 - -• , . . j VA, \ V cpasisekė jo masiną paleisti. štai kame dahįkas 
žmogus nudžiugęs issieme aDm-aiIfįps ' o.v.
50 centų ir norėjo man už
mokėti. Aš užmokesčio lie
pi -i ėm i au, paaiškindamas,
kad a' ‘ \ ' J
negu man reikia. —Ką!— 
nustebo tas žmogus—tu turi 
gana pinigų ir važiuoji tuo 
prakeiktu fordu?”

as turiu pinigų daugiau neapkenčiu.

I

Į
Mažasf šeimyniškas 

nesusipratimas.
Žinai, Jonai, aš 

[ pasakyti, kad 

nes tavo

‘KELEIVIO

Alkoholis ir Kūdikiai — Arba 
atsiliepia tėvą vartojimas alkoholio 

ent jų vaikų. Kas yra arba tikisi ka
buti r.ai 
ę. Pa

s
• *.

Jus net nusistebėsit. koę 
kitis gražius daiktus jųš 
galit padaryt savo namuo* 
se. Karteliniai daiktai yra. 
labai branginami ir lengva 
yru bile kur juos parduoti 
su gerti uždarbiu.

SimplaN Karielinės Sta’cj- 
lės yra užbaigtos visais sitį- 
žvilgiais, su visais nurody
mais, su adatomis ir su 
pradžia audimo. Kartu pri- 
jįiitiačiamos spalvuotos pa
trintos ir daugybe kaileliu 
(kurių užteks padarymui 
keleto daiktų)

KAINA TIK SI .98.
Su persiuntimu)

Pinigai huną sugrąžinti, jeigu ne- 
nžsiganėdfnsit. Prisiųsk 2<ic. siampo- 
tTiis arba sidabru, o aplaižęs primo
kėsi $1.78

Jeigu pinigus prisiusi iškalno. mes 
prisiusime ekstra pakeli ailaiu dykai. 
Siusk užsakymą ŠIANDIEN. . (-)

ROYAL BEAD CO..
:. lzticzl:: Dept 122
CHICAGO. ILL1NOIS.

I

t

o.n nors būti kūdikių tėvais, 
turėtų perskaityti šitą knygut

Į tai daktarą Hoiitzerį sutais^Iia- 
labošius. I’u.-i. 23 ...................... .
Amerikoniškos Vestuvės. —

„aktų komedija, pajuokiant; i 
..vestuves. Juokinga ir lengvu p- 
statymui. Parašė lkta.~. Pus). 2-1 L1-.

Amerikos Maeochas. — Arba kaip ka
talikų kunigas Hans Schmith paplo

vė merginą Or.ą Aumulier. Su 
paveikslais. 16 pusi......................... ]o<-.
Amžinos Dainos. Šioj knygutėj telpa

4 4 geriausių Jovaro dainų. Jos tin
ka deklamacijoms ir dainavimui, kaip 
namie taip ’r susirinkimuose. 
Pus!. 32 ................................................ lJ-.v

t juokinga knyga su
' veikslais, perstatanč 
į tikins nuo prieš

iki užgimimo Kristaus. Į: 
knygą niekas nesigailės. 332

' L'piai. Kaina ............................

i
i

KYLA IŠGYDOMA.

įsos SURAŠYTOS ČIA KNYGOS 
YRA GAUNAMOS MUŠI.

KNYGYNE. '
I
I
i

1246 N. LINCOLN ST
St. Leuia. M«. i * <----“ ' ------

"KELEIVIS”
255 Broa<Iway,

So. Roston, Mass.

p nuo ju apsi"
:iS F. Matuiai- 

r pagerin- 
.............  10c.

I

’ Bcdieviškas katalikas” V. 
K. Račkauskas Londone.

Pati: — : 
norėjau tau 
tu insišiurintum, 
sveikata eina silpnyn.

Vyras: — Man insišiurin- 
ti? Aš dar niekuomet nesi
jaučiau taip stiprus ir svei
kas, kaip dabar. Kodėl gi 
tau atėjo mintis i galvą,, 
kad aš einu silpnyn?

Pati: — Seniau tu išlai
kydavai mane savo glėby 
ištisą valandą, o dabar... ne- lanko bažnyčias ir kleboni 
išlaikai nei trijų minutų... jas Londone. .

!

Tai šitaip atrodo buvęs 
sandariečių prezidentas V. 
K. Račkauskas, kuris užsi
dėjęs diplomatiškus akinius

Anarchizmas. — Pagal Proudi 
mokslą, pare;ė d-rns Paul EI 

cher, vertė- Briedžių Karaliuka<. 
2i> pus!. ................................................

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

siausias pasaulyje kalbėtojas ir Bil>- 
lijos prietaru naikintojas. 72 
pusi............................................................ 25c.
Ar Buvo Visuotinas Tvanas? — Kaip

Nojus galėjo surinkti į kelias die
nas visų veislių gyvūnus, kurie gyve
na išsimėtę po visą žemės kamuolį? 
Kaip jis galėjo tuos gyvūnus prastoj 
savo rankoj sutalpinti? Iš kur ėmėsi 
tiek vandens, kad visą įeni? apsem
tų ? Kur tas vanduo dabar yra ? Kaip

fjF*-* (HARPIMAN LINEL
cJO'.NTiJTRVICE WITrt

HAKBURGAKtMCAN LINE

Į 6*c. nz inmht Į

w-

(. Į G»Į»»ma aaSeūįĮ

3»pr°"yt:> siutą: Stikliniai žil.jn’hrs tfvrrrtn*-.

pleiskanų
kit gal-,..
gHinr.b ?
ir po f ' ,

F. AD. RICHiįp i CO- 1* So- 4th Sfc- BrooMyn. N. T.

U' fiUilre-it «n» t i tą pagarboje. Tik •> trip’i.'i:: t.i.ln - 
, vjlarų T—r oešiwt ir da-iciatt ivrcik/S j:-n»s

JlrvM* b>> k’ir. PleižaS* išnjk-i visi?k.,i į tnrn;v> P:':.-; 
Iki danti. t«i frtžan’iais patrinti ęa'vo-: n’j s i įtaffte», 
šteistoto* jų*.netani,i:is. Koks skirtui, .s tu-uuei busi

t

Paikiai 
pasirėdęs Jaunikaitis

i TRUMPIAUSIAS KELIAS l •
' LIETUVA

Laivai išplaukia kas savaitė. 
Geriausi mušti laivai

"Resolute". ’Tielianee”.
"Albert Ballin". "Der.tsehland” 
veža I, II ir III klesti pasažie- 
rius. Taipgi poniileriai laivai 

"Mount Č'Iay”. "Clcveland”,
• ’:We«tphali.-i”. "Ransa" ir 

”Thuringia".
UNTrED AMEK1CAN LINES 

JULIUS ROTTENBERG.
260 Hanover St., Boston, Mass. 

arba pas kitus agentus.
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE i
(Nuo musų korespondentų ir iš Lietuvos laikrasčių.)|

iš ŽEMAIČIŲ
PADANGĖS.

YLAKIAI t Mažeikių aps.). 
(ial niekur kitur reakcija 
nėra tiek susukusi savo gus
ta. kaip Ylakiuose. Pagal 
galingosios kun. Rodžio 
rankos čia visas gyvenimas 
sukasi, čia jis yra Valsčiaus 
Tarybos pirmininkas ir anot 
žmonių pasakos tik žydų si
nagoga besanti liuosa nuo 
kun. Kodzio letenos. Per II 
Seimo rinkimus 4 kairiosios 
paki alpus žmonės buvo 
areštuoti, vienas jų. Stepas 
Vitkus, ir šiandien tebesėdi 
Šiaulių kalėjime. Ylakiškiai 
Vitkų pažįsta kaipo vienin
teli gerą bitininką ir sodi
ninką visoj apylinkėj ir to
dėl jo areštavimas ir laiky
mas kalėjime kelia žmonėse 
įvairių spėjimų. Kai kurie 
spėja, buk tai esąs darbas 
lietuviu tautos priešų, nes 
girdi, biją, kad Lietuva ne- 
kulturėtu ir todėl kulturin- 
guosius žmones deda Į kalė- 
iimus; o kiti išvedžioja, kad 
Vitkus tikrai esąs valdžios 
priešas, nes dar rusų laikais 
skaitydavo draudžiamus 
raštus, kaip tai: "Tėvynės 
Sargą”, "Kryžių" ir kt. ir 
mokydavo jaunimą žaisti 
žaidimus, mokydavo ’ 
n imu ir rengdavo vakarus, 
ttž kuriuos anstolis 
Į Sibirą ištremti.

■»
IM*

ziejus, K. Kyrius, A. Mika
lauskas, K. Strumskis, J. 
Pranaitytė, St Vitaitis, C. 
Jurgeliutė, J. Ribinskas. M. 
Kižiutė, J. Ginkus, St. Pau
ža, J. V. Liūtas, l>r. Damb
rauskas, Kun. V. Matulai
tis, K. širvydienė, A. Augu- 
n::s, P. Narvydas.

K. Marčiulionis, 
V. Banaitis.

mo sudėjo aukų virš 10.000 
doleriu pastatymui aukš
čiau minėto studentų bend- 
• akučio prie Universiteto. 
Lietuvių visuomenė Lietu-j 
voje kiek išgali gelbsti iš-j 
miklėti jaunosios Lietuvos 
gentkartės veikėjų grynai 
patrictinėįe dvasioje, gelbs
ti įsigyti savo tautai sąmo
ningų ir jus žmonių labui 
atsidavusiu kultūros darbi- į 
ninku.

Bet kad tą dideli ir svar
bų darbą pasekmingai atli
kus. reikalinga visos lietu
viu tautos didelė talka. Rei
kalinga. kad iU Amerikos 
lietuviu visuomenė, kuriai; 
negaii būti vis viena, ar Lie-į 
tuva valdys patys lietuviai,; 
r lietuvių vardu ją valdys 

kitataučiai, kad ji prisidėtų! 
prie to darbo.

Minėto bendrabučio pa-j 
statymas kainuos virš $35,-1 

(O) su surinktais pinigais 
Lietuvoje.

Lietuvoje surinkti pinigai- 
•au išleisti: Dadėti bendra- ' 
pūčio pamatai ir išvestos) 
pirmos sienos. Baigti namą; 
Matyti ir Įrengti reikia dar! 
virš 000. Tuos pinigus j 

••eikės surinkti Amerikos; 
lietuvių tarpe.

Ereliai ir Sesers! Aukojo
te jus Įvairiems Lietuvos 
. eikalams. Jūsų duosnia pa- 
ama pasisekė išgauti poli

cinė musų tautos nepriklau
somybė. Visi mes norime 
nepriklausomos, laisvos Lie
tuvos, kurios žmones gero
vėje gyventų. Tad neatsisa
kykite ši kartą taip pat 
duosniai paremti visos mu- 
ų tautos reikalą — pagel- 

ilėkite musų tautos ateities 
Kultūros darbininkams atsi- 
toti ant kojų, pagelbėkite 

eit turtingiems lietuviams 
studentams. Jiems daug ne
reikia. 'Pagelbėkite jiems pa
matyti bendrabutį, kurs am
žinai tarnaus lietuvių tau
tai. jos vaikams.

Jau yra atsišaukę be pa
žiūrų ir partijų skirtumo 
lem.aža lietuvių veikėjų 
.Amerikoje. Yra sudarytas 
ir komitetas, šiuo kviečia
me be partijų ir pažiūrų 
skirtumo visus Amerikos 
lietuvius prisidėti prie •rė
mimo to svarbaus kultūros 
darbo, kurs yra remtinas 
tisu lietuvių.

Visų lietuvių kolonijų lie
tuviai bei veikėjai šiuo pra
šomi bendrai susitarę pa
rengti mums prakalbas ir 
bendrai remti musų darbą. 
Greitu laiku susidaręs ko
mitetas išsiuntinės prakal
bų maršruto lentelę, nuro
dant kokioje dienoje ir kur 
galės įvykti surengtos pra
kalbos.

Pasižadėjo musų darbuo
tę remti ir į komitetą įėjo 
sekanti tėvynainai, su ku- 
t iais pasisekė pasimatyti: 
Kun. A. Milukas, Dr. Bace
vičius, Kun. Kaulakis, Dr. 
Valukas. J. O. Sirvydas, Dr. 
E. G. Klimas. J. V. Grinius, 
Kun. Remeika. Ign. Vilutis, 
V. Vaiantiejienė, J. Ambra-

Nauja druskinė vieta.
Gelvės folvarko lauke, 

Ukm. apsk., netoli ežero iš 
žemės muša šaltinis, kurio 
vanduo susidrumzdęs ir 

sūrus. šios vietos 
- nėra tyrinėjęs. Pa

viršutiniai žiūrint rodosi, 
kad negiliai žemėje yra tur
tingi druskos sluogsniai. 

Tai liudyja vandens sūru
mas. šia vietą reikėtų žino
vams ištirti.

stebėti, kad sutarties laiku 
kaime gyveno tik keli žmo
nės ir ganykloje buvo gano
ma apie 10 gyvuliu, už ku
riuos kaimiečiai turėjo nu
valyti liek pat margu dvaro stipriai 

niekulauko. Dabar kaimas išsi- 
iplėtė ir ganykloje ganosi šo 
'—40 gyvulių. Ganykla gi nei 
kiek neprasiplėtė ir už to 
žemės ploto naudojimąsi 

Ikaimiečiai vieton 10 dabai* 
i turi nuvalyti 30—10 margų 
(dvaro lauko. Tuo reikalu 
kaimiečiai kreipėsi i Žemės 
Tvarkytoją, kad pripažintų 
jiiems teisę naudotis ganyk
la be atlyginimo. Bet jokių 
(rezultatu iš to nebuvo ir kai
miečiai. kaip baudžiavos kil
ikais, vis dar turi eiti dvaro 

laukus valyti.

gėmis, į klojimus ir t.t. 
Pirm kelių mėnesių tie šešė
liai nunuodijo A. Šepučio 
šunį, turbut tikslu, kad ge
riau butų galima slankioti. 
13 lapkričio pas A. Šeputi 
atvažiavo kažkokie žvalgy
bininkai ir tuojau klojimo 
stoge rado kažkokius atsi
šaukimus ir Šeputi areštavo. 
Dabar kairiųjų padėtis ne
pakenčiama. Tuos slankio
jančius naktimis šešėlius 
juk užtikti negalima, jie 
ginkluoti ir kova su jais ne
lygi. o jie gali nakti by ką 
pakišti ir dieną atsiųsti 
žvalgybą, todėl rytojus nei 
vieno neužtikrintas. Kai ku
rie galvoja bėgti i Ameriką, 
bet čia kelias užkirstas, 
šiandien esi žmogus suvar
žytas, i vinteri. kaip žuvelė. 
Įvarytas ir galingasis kaip, 
norėdamas su tavimi elgia< vieni smiltynai i 

si: jei nori, laiko vandeny
je. jei ne, iškelia ant saulės 
ir kepina.

Amerikos Lietuvių 
Visuomenei.

P.S. žinių gauti ir bend 
ra i 
šiuo adresu:
Lietuvos Universiteto Lietu
vi'! Studentų Bendrabučio 

Komitetui.
195 Grand Streel, 

Brooklyn, N. Y.

susirašinėti prašome

iš lyti*
-.e'bsti

rylą 
p:i-

.. Į

ar-
Irt-A

i.ki.

J 

Tel. South Boston S
Residence Aspinwali <•&. > >

S. M. Pnišiutė-Shallna \
LIETUVft MOTERIS <

ADVOKATĖ >
366 Broadwa_v. So. Boston, Mass. > 
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PARBAIGTA 
įtfervn Jiega
Menki Nervai Naikina Sveikatą! Jie 
Padaro Gyvybės Organus Tingiais 

ir Susilpnina Visą Sveikatą.
Imk Nuga- Tone’ą Ir Jausies 

Kaip Naujai Gimęs!
Ncga-Tone turi brangios vertes vaistą 
jerui žinomą gydytojams visose, šalyse ir ji; 
prirašomą nuo nervų suirimo, kaip štai, prasta 

r.tr nulis, silpni nerangus 
Syvybįs orguiai. nt rvi; s:.- 
pruirp žudyrnas, nernegą 
dvasinis sk-giivus. h: ja,
neuralgini-A skausr. a.i. ar 
sopSs v.cn valini j vargia
jausmas*
Šitas ptu^uspreparatas 
taipgi turi ta:n tyčia varstų 
puu---rymui kr-i-.jo pausiim, 
raudonu, greiini tekančiu; 
ju sugrtLŽir?. raudona svei
katos žvrcsĮ ruMy-1; •••ieras 
’r.ida.r.s •" Iieser: s ž: onū s 
su teik i n kimo. J is s: i in ą 
energiją ir pajini! dirbti 
tiems, kurie liko silpnais, ar 
kenčia nemalonę s sekines 
ilgai prasit—rastos ligos, 
gripo, ar perdėjimų.
Be to Nuga-Tone turi 
šešis kitus vertingus vais
tus, Kurie nuvalo spuogas 
r.uo odos ir puikini v 
susirgus nevirškinimu, 
durių užkietėjimu, tur 
sveikas kept:-s. g- 
skaudėjimų, širdies py « 
ar tulžies k’iurj. N 
Tone padaro kvapą tyro, 
nuvalo apklotą liežuvį, pa
didina apetitų, ir sutvarko 
skrandį ir vidurius taip, 
kad jie veikia natūralia:.

Nuga-Tone’ą 
"Musų Rizikų

Nuga-Tcne atseina tik $1.09 pakeliui— 
užtenka .‘sO dienų; G pakeliai tik ux $.5.00. 
Pamėgink Nuga-Tonc’ą 20 dienų intisų 
rizikų ir jei tau pasekmės nepatik ', sugrąžink 
tikusią dalį, o mes atiduosime pinigus algai. 
Pasiųsk šiandien —TU O J A U S. '1 > :• • • 5. u ■ r. e
centas. Nuga-Tone yra taipgi pardavinėja
ma* Aptiekose ir yra ju garamuomas, kad 
jis suteiks pilną patenkinimą, arba bus 
pinigai sugrąžinti. Pažiur&k garantijos ant 
Irieji vieno jiakelio.

Pažiūrėk garantijos ant 
kiekvieno pakelio.

NATIONAL LAB^RATORY.
Dep. LD- 4 -1018 S. Wabash Avė.. Chicago.

Tdeau $..........—......... Ju---------—-----------
Nuęa-Tonc'o. Ai in-sn. Nnga-Tone a 

per 20 dieni; ir jei rru.n nepatiks, ai lil.u k, dalį 
pasiųsiu atgal ir jus man sugrąžinsite vingius.

Vardas.-.^----------------------

Oatvl ir num. ar R. F. O.

Broliai ir Sesers!
Iš Lietuvos atvykome 

mes, Lietuvos Universiteto 
studentai. Musų tikslas— 
gauti i< Amerikos lietuvių 
visuomenės moralinės ir me
džiagines naramos Lietuvių 
Studentų Draugijos "Neo- 
Lithuania" Kaune prie Uni- 
veisiteto statomojo bendra
bučio reikalams. Mes atsi
šaukiame Į geros valios tė
vynainius. kad paremtų mu
sų neturtingąją studentiją, 
vpač pasiliuosuojancią iš 
kariumenės, \ kad galėtų 

parode įvairiuose ginkiuo- mokslą tęsti. Dėl studentų 
tuose susirėmimuose su len- medžiaginio nepasiturėji- 
kų grobikais, bet nemažiau mo ir neišpasakytos butų 
iie drąsos parodė ir kovoj su stokos Kaune lietuviai stu- 
klerikalu galybe. Per praė- deniai turi gyventi drėgno- 
jusius rinkimus i Seimą jie se namu nalėnėse, bet ir tų 
vedė plačiausią agitaciją už dažnai pritrūksta. Ivfaitini- 

Į šitą mas taip pat vra blogas. Ką 
nosies nei

agentas, 
nusistaty- 

jų agentai 
draugus 

varėniškius buvo Įskundė ir 
iie tapo areštuoti. Milicija 
ir kita ”načalstva” atėmė 

i socialdemokratų 
. vienu žodžiu,

. , ___ r . .......... m______ i stengėsi
rys nuo darbininkų, tuaža'- drąsuolių socialistinę 
žemių ir ūkininkų socialisti- dvasią nuslopinti. Bet vis- stojęs 
inės grupės). Jo areštavimas pas nuėjo niekais. Musų nuostoliai lietuvių tautai 
padarė žmonėms sunkų is-drąsus draugai ir čia paro- kuri taip reikalinga inteli- 
pudį. žmonės labai domėja-(]ė'dideli dvasios ; / ....................................
si, kaip gali areštuoti žmo- ištverme. Jie klerikalus ir kalbėti.

PPęš kuri jie nieko netu- sumušė visu frontu. Suskai

čius balsavusių korteles pa- 
_2__čė socialdemokratų di- 

Pažymėti-. 
r iš mote

rų, ypač mergaičių, dau
giausia balsavo už socialde
mokratus. Dabar vietos 
draugai yra susirūpinę Įkū
rimu vietoje Socialdemokra
tų Partijos organizacijos, 
tik deliai Įvairiu kliūčių 
sunku darbas pradėti.

Drąsus kovotojai.
VARĖNA (Alytaus apsk.). 
Varėnos miestelis guli pa
čioj gilumoj Dzūkijos. Nuo 
A'arėnos netoli vra ir garsio- 
Įji Perloja. Aplink šitas vie
tas žemė čia labai menka— 

cmJitvnai ];• kai kur 
pelkės. Žmonės daugumoje 
biedni. Varėnos ir ypač Per
lojos gyventojai yra pagar
sėję. kaipo dideli drąsuoliai 
Jie savo drąsą jau nekartą

i
I NAUJI Pl.l NKSNV IOVOS

Gauk Didele Bargeiu: Kny
ga Dykai apie naujas, sa
nitares plunk iau Ic 
paduškas ir patalu:'. Mu
sų išdirbystės nu
žemintos. Mes duosime 
jums musų plunksnas 
ant 10 diena i-b:.'adymui 
ir apmokėsimo i»etsiimai- 
m<> lėšas. Musų los zme-

ganėdint: visur. Ka yk šiandien 
eikalaudainas Bargeną Kr;;os ir 

,?iunksnu sainpalu. (—1
American Eeather & l’ilhnv (j. 

Deitl. Nashvilie. l'enn.

riui u

Neimkit kitokio, kaip tik aa šiuo 
paveiksiu.

I ■ "

BU
riSFEltsJi

Areštuotas apskrities savi
valdybės narys.

PLATELIAI (Kretingos 
apsk.). Laikraščius įkai
tant, ypač "Socialdemokra
tą” senai buvo galima rasti 
žinučių iš įvairių Lietuvos

‘ s kratas ir 
Bet vis tai buvo ki

ne pas mus. Bet š. m.
tas pats 

apylinkėj: 
Jurčių. 

priežastis kol 
kas aiškiai nežinoma—gai 
už tai, kad laisvamanis ir _ ................... .............
labai populerus savo apylin- neteisėtai ' ' 
kėj savivaldybės darbuoto- Atsišaukimus. \ 
jas (Apskrities Tarybos na- kaip įmanydami

vaidi-i kampelių apie 
.-ams areštus. Bet vis 

; žadėjęs tur-
c _______ Reakcio. spalio men. 18 d.

nieriai betgi nepaiso ir ak
lai varo savo Lietuvai pra
gaištingą darbą toliau.

Prieš pat rinkimus i Yla
kius buvo su 
važiavęs dr.
Kun. Rodis atsivedė davat
kų armija, kurios per visą 
mitingą darė triukšmą, vi
sa rinkimu laiką davatkos 
viešai draskė socialdemo- j 
kratų ir liaudininkų atsi
šaukimus. Socialdemokratai 
buvo vieną davatką patrau
kę atsakomybėn už tai, bet 
teisme kunigas Kodis iš kaž
kur ištraukė raštą, kur Val
sčiaus Valdyba aiškina, buk 
atsišaukimus galima lipdyti 
tik ant tam tikrų lentų vo
kiečiu Įtaisytų, o kitur gali
ma plėšyti, ir teismas ištei
sino davatką, nors ji pati 
prisipažino plėšiusi. O ištik
tųjų \ isi valdžios ir vals
čiaus parėdymai ir garsini
mai prieš rinkimus, laike 
rinkimų ir iki pat šiol yra li
pinami prie valsčiaus nuo
savybėje esančių miestely 
krautuvių sienų.

Reakcionieriams pasise
kus tokiomis priemonėmis 
laimėti bylą, pakilo jų ape
titas ir toliaus varyti savo 
darbą—liko patraukti teis
man tie, kurie per dr. Ven- 
slauskio mitingą tildė da
vatkas. 20 d. lapkričio š. m. 
Ylakiuose Taikos Teisėjas 
teisė Taurilą. Kontvaini dr 
Jonaiti už darymą triukšmo 
laike Venslauskio mitingo.

" Teisme dalyvavo kun. Kodis 
su davatkomis. Kaltinamie
ji matydami, kad visa galin
goji jiega ant jų sugulė ir 
norėdami žinoti, ar katali
kų sąžinė leis prisiekti, pa
reikalavo. kati liudytojai 
butų pi išalkinti; davatkos 
nedrebėdamos ėmė priesai
ką; reikalauta, kad ir kuni
gas prisiektų, bet Teisėjas 
naaiškino, kad kunigai nie
kados nesiekia. Kaltinamie
ji liko visi, apart išteisinto 
Taurijos, nubausti po 50 li
tų arba 7 paras sėdėti.

Bet čia musų reakcionie
rių žygiai nesibaigė. Kaires
nieji gyventojai, kuriuos re
akcionieriai turėjo reikalo 
pakrikštyti "bolševikais”, 
naktimis mato vaikščiojant 
apie jų gyvenamąsias vie
tas Įtariamus šešėlius, kar
tais apsiginklavusius šautu
vais, o kartais be šautuvų.
Jie eina apie langus, pašto- nę?) dvaro javų. Reikia pa-

Įvyko ir 
j areštavo

prakalba at- 
Venslauskis.

socialdemokratus, 
kampeli nekišo 
vienas klerikalu 
Už ju socialistini 
ma klerikalai ir 
kelis veiklesnius

bekalbėti, kad prie tokių ne
žmonišku gyvenimo sąlygų 
gei iausi lietuvių tautos vai
kai nustoja sveikatos ir 
mokslą nebaigia. Už nieką 
nueina daug metų mokini- 
inosi pastangų, milžiniškos 
pinigų sumos, pranyksta ir 
jaunuolio viltis būti pasi
šventusiu savo tautai kultū
ros darbininku. Ne vienas 
tų jaunuolių sveikatos nu- 

_____ ________ ,______ ___ . _ miršta. Kokie iš to 
rūpės). .Jo areštavimas pas nuėjo niekais. Musų nuostoliai lietuvių

musų 
Petrą 

Areštavimo

Pamėgink

stiprumą gentu. apie tai nereikia daug

ri: ”juk musų, o ne svetima y 
valdžia’’, žinoma, stebisi tie sirodė 
Kurie neskaito socialdemo- delis laimėjimas, 
krato” ir nežino daugiau pa-[nas dalykas.’ kad i 

našių atsitikimų. ypač mergaičių.

Savinasi svetimus laikraš
čius.

SMILGIAI (Panevėžio ap.). 
Aš. 
nis, 
kus
tam panašius raštus. Siun
čia man brolis iš Amerikos 
mano mylimą "Keleivi”, bet 
visų jo numerių negaunu. 
Kartais gaunu gana nešva
rius. Tiek to, aš nesistengiu, 
kad mano laikraščių niekas 
neskaitytų, bet atbulai, aš 
veliju, kad visi darbo rankų 
■r proto darbininkai skaity
tų savo klasės raštus bei 
laikraščius, nes skaitomas 
laikraštis, nors jis yrą ir pa
vogtas, visgi savo tikslo pa
siekia. Antras dalykas ve 
kame: Užprenumeravo man 
brolis iš Amerikos mėnesini 
laikrašti vardu ”Artojas’’, 
šis nuo pradžios š.m. ėjo ne
sustodamas iki septinto Nr.. 
bet dabar gaunu iš pašto 
iau 10 Nr. Taigi Nr. 8 ir 
9 dingo. Be to daug žuvo 
man siunčiamų iš Amerikos 
knygų. Ar neturėtų tie po

neliai pagalvoti, ką jų dar, 
bas reiškia.

I
—— "   - ------- *------- --£" ~ ~
kaipo tikras laisvama- 
mėgstu ir laisvamaniš- 
laikraščius bei kitus

Kitos tautos, gyvenančios 
Lietuvoje, gerai aprūpina 
savo studentus Lietuvos 
Universitete. Tų tautų inte
ligentu ir apsišvietusių vei
kėjų skaičius vis didėja. To
dėl gresia pavojus, kad lie
tuviams neturint pakanka
mai savo inteligentų, jų vie
tas .užims žydai arba lenkai 
ir tada Lietuvą valdys ne 
lietuviai. Jau dabar tas at
sitinka. kada reikia apsi
švietusiu žmonių valdžios 
Įstaigose.

Esant tokiai padėčiai, mu
sų tautos sunkiai iškovotai 
nepriklausomybei gresia di
delis pavojus. Lietuvių tau
ta dėl savo pačios kaltės il
gainiui gali ištautėti.

šita pavojų suprato lietu
viai Lietuvoje. Lietuvos 

būti aiškus ir taisyklinga į žmonės ir valdžios Įstaigos, 
lietuvių kalba rašyti. Para-Į nepaisant dabartinio sun- 
šai kitomis kalbomis leidžia-' kaus padėjimo piniginiu

Kinematografus tvarko.
Nuo gruodžio 15 d. Kaune 

ir jo apskrity kinematogra
fu savininkai galės demons
truoti tik tokias filmas, ku
rios bus leistos tam tiki’os 
komisijos, iš švietimo Mi
nisterijos ir visuomenės at
stovu. Filmų parašai turės • 

taisyklinga i žmonė;
ISėi 

_______________________-_______ _____ padėjimo piniginiu 
ma tik po lietuvišku parašu, žvilgsniu, be pažiūrų skirtu-

Baudžiavos liekanos. 
ŠILAINIŲ k. (Kauno apsk.. 
Lapių valšč.). Šis kaimas ne
turėdamas savo ganyklos, iš 
senovės laikų naudojasi tam 
tikru žemės plotu ganykla' 
iš Linkuvos dvaro, kurio 
laukas susieina su kaimo 
lauku. Už naudojimąsi ga
nykla kelios dešimts metų 
atgal buvo padaryta sutar
tis. Už ganymą vieno gyvu
lio jos savininkui reikėjo nu
valyti 1 margą (dešimti- ..

Salutaras ligas gydo. 
Tai daro ne iš pavydo;

Teikia kiekvienam sveikatą, 
Kurs tik vartoja S a tetarą!

Salutarą BiterJ žmonės vartoja jau 
per 15 metų nuo visokių pilvo ligų ir 
gėrisi jo stebėtinoms pasekmėmis, 
kadangi neranda iam lygaus, nei už 
ij viršesnio. Pasistengk įsigyti jo 

. butelį, o mes užtikrinam, kad su juo- 
mi nesiskirsi, koi gyvas busi. Koki 
lik vidurių nesmagumą jauti, kreip- 

> reikalau
damas tikro Salutaras, o jei jis netu
rėtų, kreipkis tiesiai prie išdirbėjų 
priduodamas savo aptiekoriaua adre
są. adresuodamas šiaip:

SALUTARAS
DRUG & CHEMIGAL CO„ Ine, 

Dept. 18
I7H7 S. Halated St- Chicara. BL

I

nesiskirsi, koi gyvas bi>-

kis prie savo aptiekoriaus

Valstij

Pasirašymas Suvient

Aš MELDŽIU LAIKRAŠČIO SKAITYTOJŲ ;
kurie kenčia nuo R»»mai.izmo. Strė
nų Skaudėjimo (Lumbago), Padag- 
ros (Gout). parašyti man laišką, pa
dedant savo vardą ir aišku adresą, I 
o aš prisiusiu dykai vieno dolerio ver- j 
lės bonka išbandymui mano Rheu- 
matizmo Gyduolių. Aš noriu praša
linti romatizmą nuo kenčiančių sa
vo lėšomis. Jus pamatysite, ką gali 
padaryti Kuhn’3 Rheumatie llemedy. 
Aš esu tikras, kad bus geros paak
inės ir jus patįs i tai isitikmsite pir-'" 
ma. negu duosite man bent vieną cen
tą. ■'■■■

Nebandykite prašalinti romatiz- 
ino per kojas ar s'.urą su pagelba 
ptasteriii ar kitokią durklu. Neban
dykit išvilioti ji su lir.i meninis, 
elektra ar magnetizmu. Nebandy
kit išvyt ji su užkalbėjimu. Bet 
jus privalot iį prašalint. Jis yra 
kraujuje ir jus turite vyti ji lau
kan. '

atliks
tie Rrniedy.

i.šeii, jeigu
ska'.išme

.. _____ .gyduolės
i skaii'lžiu ■ <li< • liūs,
■relini::, gerklės sutinimą ir sąnariu sustine'in.-i.

Ir as
Kuhn’s Khvum.
Romatizmus turi 
jus paliiK'suosit r i:r> 
ir kentėjimo. Mano 
panaikina '---- J~:‘
muskulu ų

Aš NORIU TAI PARODYT JUMS
Jei tik jus man pav< iv. it. Aš taliu «lau!' i>rirrxiyi i vieną savaite ir 
paprašysite mano kompanijos jutsiųsti jums dykai vieno dolerio 
vertės buteliuką jryduoiių. Aš nepaisau kokias kitas tryduoles jus 
vartojot. -JeiRU jus nevartojo! mano pyduoiių, jus nežinot ką jos 
jrnli padaryti. Perskaitykit mu«ii 
pasiulyroą žemiau ir reikalaukite 
ju tuojaus.

gydo

REGULERIS 81.00 BUTELIS Už 25 C ENTUS.
Mes norime, kad jus išbandytumet Ktihn’s Rheumatic Remedy, kad 
žinotumėt jus ir tūkstančiai kitų, jog Romatiz.mas gali būt praša
lintas. ir mes nenorim uždiibt ant išbandymo, isbandykit tu: vis
kas ko mes norime. Jeigu jus atrasite, kad tas gelbsti jums, tuo
met užsisakykite daugiau, kad daba i gi: s gydymą. <> tas suteiks 
mums pelną. Jeigu bandymas negelbės. tai ant to i:- užsibaigs. .'!<• 
nesiunciame maža buteliuką, kuris Beturi vertės, bet siunčiame pil 
uos inieros buteli, kokie parsiduoda aptiekose už dorelį, šis batelis 
25r. persiontimo ir supakavimo sunkus ir mes turime užmik-ti Dė
dei Samu: už persiuntimą. T»»del jus privalote prisiąsti išlaidoms, o 
tuojaus aplankysite vieno dolerio vertės buto!; dykai. Priimant ne
reikės mokėti nieko.
PRISIVYK KUPONĄ (

Kuhn Remedy Co.. 
I>ept. B. W.

Aš turiu Romatizmą ir no
riu dolerio tertėe butelį 
Kuhn’o Rheumatiškų gy
duolių
Siunčiu 
lėšoms. 
Dolerinis butelis turi bot 
priglustas dykai.

kaip paskelbta. 
25c. persi unt'.mo 

eupakavimo ir t.t.

VARDAS

miestas —i

VALSTIJ K
Gatvė ar 
K. E. O.—

KUHN REMEDY CO 1855 Miluaukee Avė., CHICAGO.
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Visokios žinios
REZIGNAVO KYNU 

KABINETAS.
Londone gauta žinių, kad 

K ynų minis t erių kabinetas, 
kurio premjeru buvo Sun 
Paochi, padavė rezignaciją.

FRANCUOS PINIGAI 
SMUNKA.

Pastaruoju laiku pradėjo 
smarkiai kristi Prancūzijos 
pinigai. Nelabai senai da už 
100 frankų buvo mokama 
•^.00, o šį panedėlį šimtas 
frankų buvo jau tik $4.22. 
Nuo pereitos subatos iki 
panedėlio frankas nusmuko 
22 punktu. Dėl šitokio Pran
cūzijos pinigu kritimo reak
cija kilo net ant Neiv Yorko 
biržos.

KALNAS UŽGRIUVO 
ŽMONES.

Šveicarijoj valant darbi
ninkams sniegą nuo gęlžke- 
lio. nuslinko kalno viršūnė 
ir užbėrė 32 žmones, 
likos užmušti, o kiti 
ti.

32

Keturi 
sužeis-

ŪŽĖ-SUKILĘ KALINTAI
MĖ ANGLIŲ KASYKLĄ.

šešiasdešimts šeši kali
niai. kurie Alabamos valsti
joj buvo pristatyti prie dar
bo anglių kasykloj netoli 
Aldrich miestelio, pereitą 
savaitę sukilo ir užėmę ka
syklą užsibarikadavo. Be
veik visi jie juodveidžiai.

RUSAI PERKA AMERI
KOS BOVELNĄ.

šiomis dienomis 
kon atvyko sovietų 
komisija iš trijų 
pirkti bo vėluos
dirbtuvėms. Ji 
Xew Orleans i * 
10,000 bundulių bovelnos.

PASIUTE JAUČIAI AP
RIEJO 14 ŽMONIŲ.

Iš Atėnų pranešama, kad 
netoli Salonikos pasiutę 
jaučiai aprieję 14 žmonių. 
Jaučiai pirma buvo aprieti 
pasiutusio šunies.

Apdegė bažnyčia.
r F

JEIGU NOKI ĮVEST
’;i\o narna, nelauk vasaros, 
įvest dabai, nes dab«. r gali 
daug pigiau.

G. BAiKo
• š Trull St.. Sonerville.

j DR. L. GOLDEN
ELEKTRA i 

bvt duok 
padaryti 

(4)

našta jos kūnas sukapotas ! Kada Lietuvių Lokalus’ 
i ir įmestas į šulinį ant Moh- i patyrė apie šitas 'komunistų 

le.rio farmos. Nuo liemens intrigas, kilo skandalas, 
buvo nukirstos rankos, ko- Į Tuojaus buvo sušauktas So. 
jos ir galva. Policija suėmė i Bostono Lietuvių Salėj mi

tingas ir prieš Joint Boardą 
pakeltas didelis protestas. 
Kriaučiai šitam susirinki
me buvo tiek įtūžę, kad ko
munistai drebėjo kaip pelė 
po šluota. Buvo pareikštas 
pasipiktinimas buvusiam 
delegatui Skerstonui ir iš
neštos dvi protesto rezoliu
cijos prieš Joint Boardą. 
Viena tų rezoliucijų protes
tuoja prieš tai. kad ištiki
mas unijai darbininkas i I.e- 
kys) buvo neteisingai ap
šmeižtas. o antra protestuo
ja prieš tai. kad jo vieton 
buvo pastatytas ir šmuge
lio keliu pravestas visai ne
tinkamas žmogus, kuris gali 
tik pakenkti unijai ir su
kompromituoti lietuvius. Ir 
ant galo Lietuvių Lokalus 
nubalsavo milžiniška didžiu
ma balsu naują delegatą at
mesti. Tegul jis sau eina pas 
tuos, kurie jį išrinko, pasa
kė lietuviai kriaučiai.

•Joint Boardas. kur didžiu
ma yra žvclelių. atsidūrė 
dabar kvailoj padėty. Per
eitą sąvaitę. 10 sausio, jis 
atsiuntė į Lietuvių Lokalo 
■msirinkimą "specialę komi
siją", du žydeliu ir vieną 
itala. kad ištirtu dalvka ir 
sutaikytų lokalų su nauju 
delegatu. Bet vietoj'kalbėti 
apie savo reikalus, šita ci- 
bulizuota komisija pradėjo 
“kritikuoti" Lietuvos val
džią. kam ji neduodanti 
Trockio agentams valios, 
kam ji persekiojanti žydus, 
ir taip toliaus. šitos nevie
toje komisijos kalbos taip 
suerzino kriaučių susirinki
mą, kad kilo toks lermas, 
jog komisija nešėsi laukan 
kaip pakaustyta. Susirinki
mas tuomet da sykį nubal
savo, kad komunistų praves
tojo delegato nepriimti. Jis 
gali pasilikti unijoj kaipo 
paprastas narys, bet ne de
legatas.

Visos šitos komunistų in
trigos sukėlė prieš juos tiek i 
pasipiktinimo, kad dabar i 
jie ir pasirodyt nedrįsta.

Reporteris.

jos vyrą. 78 metų senuką, 
ir daro tyrinėjimą.

MINKŠTŲJŲ ANGLU. 
MAINERIA1 NORI DAU

GIAU ALGOS.

Ateinančią sąvaitę Indi- 
anapolyje bus minkštųjų 
anglių mainerių konferen
cija nustatymui naujų rei
kalavimų. kuomet dabarti
nė sutartis pasibaigs 1 ba
landžio. Vasario mėnesyje 
Jacksonvillėj, Fla., bus pir
mutinis unijos ir kasyklų 
atstovų pasikalbėjimas dėl 
naujo kontrakto, ir per tą 
pasikalbėjimą angliakasių 
atstovai turės savo reikala
vimus jau nustatytus. Sako
ma. kad angliakasiai reika
laus 20 nuošimčių, daugiau 
algos. Kasyklų savininkai, 
žinoma, su tuo nesutiks, nes 
jie ir, dabar jau uždarinėja 
kasyklas, sakydami, kad al
gos perdidelės. Taigi atei
nanti pavasari reikia rikė 
tis didelio angliakasių strei
ko minkštose kasyklose.

VISA ŠEIMYNA UŽMUŠ
TA AUTOMOBIIJUJE.

BicknelI, Ind. — Pereitą 
nedėldienį netoli nuo čia 
traukinys sudaužė automo
bilių. kuris važiavo skersai 
geležinkelį. Automobiiiuje 
va ž i a vo Whi tt en mey e ri ų 
šeimyna, abudu tėvai ir 4 
vaikai, ir visi buvo užmušti.

i

Vietinės Žinios

sev streeto, Dor- 
pereitą sąvaitę 
.gi - gacionalistų 
gris kilo iš pe-

O‘ORTAS, 
aidu . ampijonas Ed. 
_ < : Lew is risis Bos- 

su lot1 Alvarez. 
ketverge Grand 
..'C us įdomios 

:< kova delei pa
lipi oiiato. Risis 
,ampi jonas Ed.

Le vis su Pana- 
' i ior.u Joe Alva- 
- .rasis pribuvo Į 

ios savaitės at- 
'';>ė o atsižymėti.

lenkų levą Sta- 
. m bu t į ir bemaž 

.;/.kratė Albrigh- 
A.-.ysime, kaip jam 

Lewis’u.

f

l ietu'iu eampijonui Požė
lai sekasi.
ienų" pranešimu, 
ėampijonui Karo- 
;.i C ieagoje pui- 
i. -Jis igšiol pagul- 
t liziną geriausių 
ristiku.

"Na:
lietuviu 
Ii u i Pož 
u:o:Aid!
clė apit 
Ameriiv

BERANKI VAIKINĄ, ku- 
š-is neši. \ vaistus, meldžiu 
I užeiti m:*. Tudor Street,
South Boston.

PIANO TUNNER 
si roNi <JJi 
dedu
.<11
sk:

i

Kas Padare Dievus?
Knyga su Ll-ka Dievų paveikslų. 

Iiis Dievu Sunai; trįs Panelės 
J>.'v%'ų Motyiios. Kiekvienas Dievas 
giriasi. k»d ji., visą svietą, dangų ir 
žemy sutvėrė ir patsai save pasidarė 
iš nieku. Kaina .................................... 25c.

1‘ASIK YI.BĖJJ M kS VELNIO >1 
OIEVI.

Knyga su 15-ka Šventraščio pa 
veikslų; paveikslai yra labai įdėmus. 
Knyga 5x8, 22 pusi.................. 25c.

BIBLIJA RIEŠUČIO KEVALE.
Knyga su 37-riiais 

to rasto Biblijos, 
veikslų Dievo 
Knyga 5x8, S5 p; 
5 egz. duodasi____ _____ ___  __
tik ant trumpo laiko. Persiuntimo lė
šas aš apmokėsiu. Pinigus siųskit 
l>er 
Express.

1.
42 Mąujer St

I
I

paveikslais šven- 
Taipgi Iv-šimt pa- 
patri iarkų-d raugų. 

;1. kaina ............ 50c.
už s 1.OO. šita kain i

T«l. Su, Boston 50«-W
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
UETUVYS DENT1STA8. 

valandos Nm »tu u di««<

Nao S iki t v ak. 
NEDALIOMIS: 
Iki 1 ». W pieta

Seredomis iki 12 diena.
Ofisas "Keleivio” name 

t51 Bn>adwav, tarpe C ir D at. 
SO. BOSTON. MASS.

Bostone: 99 Green Street
Valandos: 3 iki 1 ir 7 iki 8 P. M.

Telefonas Haymarket 2288.
Rovbury: 16 Crawford St. 

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

Telefonas Roxbury 0131. 
KALBU RUSŲ, LENKŲ IR 
LIETUVIŲ KALBOMIS aS
DR. J. MARCUS

LIETI VišKAS GYDYTOJAS
Specialistas sekretnų ir chro

niškų vyru ir moterų litrų.
18 l’arrnenter St.. Boston, Alau. 

(Prie Hanover St)
Tel. Richmond 668. (-)
Valandos nuo 9 ryto iki 8 vale. 
Nedčldieniais iki 4 vai po piet.

ŽUVO 4 LAIVAI IR 25 
ŽMONĖS.

Pereitą sąvaitę ant jūrių 
siautė baisios vėtros. Atėję 
iš Anglijos į Kanadą laivai 
pranešė, kad audra tvėrė 
per tris dienas ir bangos 
kilusios kaip didžiausi kal
nai. Kanados pakrašty žu
vo 4 nedideli laivai ir 25; 
žmonės.

ISPANIJOS PARLAMEN
TAS PALEISTAS.

Ispanijos karalius, kari
nio diktatoriaus Riveros 
patariamas, paleido parla
mentą ir panaikino senato
rių asmens neliečiamybę. 
Kuomet sugrįš normalės są- 
sygos, tai tada busiąs su
šauktas naujas seimas.

IŠPLĖŠĖ DEGTINĖS 
SANDĖLI-

Ši panedėli apie 10 gink
luotų banditų užpuolė deg
tinės sandėli Neivarke. suri
šo juodveidį sargą, užkimšo 
jam burną, paskui prisikro
vė du troku degtinės ir nu
važiavo sau. Pavogta degti
nė apskaitoma $60,000. Ga
li būt, kad tai pačių blaivy
bės agentų darbas.

312 ŽMONIŲ AREšTUO 
TA NEW YORKE.

Pereitos subatos vakarą 
ir nedėldienio naktį prohi- 
bicijos agentai New Yorke 
darė ablavą ant saliunų. ka
baretų ir kitokių pasilinks
minimo vietų. Iš viso buvo 
suimta 312 žmonių, nors di
džiumą jų tuojaus paleido.

Ameri- 
valdžios 
žmonių 
Rusijos 
nupirko į 

rinkoje jau!

Į Lietuvių skyrius su pasipik- 
Į tinimu atmetė jų politiką.

Bostono kriaučių unija 
pergyveno keliatą smarkių 
audrų paskutinėmis dieno
mis. Komunistai dėjo dide
lių pastangų, kad paėmus 
savo kontrolėn Lietuvių Bo
kalą. bet gavo į kailį ir taip 
žemai nusmuko, kad dabai 
Trockio dvasios ir užuosti 
negalima. O buvo laikas, ka
da lietuviškieji Maskvos pa
triotai buvo jau gana aukš
tai savo nosį pakėlę.

Pamatas 
iš po kojų visai 
Kada buvęs jų plauko dele
gatas ’ . '
girtis, kad būti unijos dele
gatu "turi būt kytras bolše
vikas". lietuviai kriaučiai 
uasakė. kad tokio ”kytro 
bolševiko” jie nenori. Prisi
ėjo rinkti naujas delegatas, 
ir kriaučiai pastatė Juozą 
Leki (Lekavičių), išmintin
gą vyra ir ne bolševiką.

Bet Bostone yra tokia 
mada, kad delegatą sau 
renkasi ne kiekvienos tau
tos lokalas, bet jį renka visi 
lokalai. Taigi čia komunis
tams buA’o progos apšmeiž
ti Leki prieš kitų tautų lo
kalus. kad jie nebalsuotų 
už ii. Pavyzdžiui, tarp italų 
rubsiuvių pasipylė italų 
kalba spausdinti komunistų 
lapeliai, kuriuose I^ekys 
Šmeižiamas ”fašistu” ir 
žmogumi prigulinčiu prie 
tokiu organizacijų, kurios 
piauna darbininkus. Pana
ši propaganda buvo varo
ma ir tarpe žydų. Ir sako
ma. kad šituos šmeižtus 
prieš Lėkį paleidęs tarp sve
timtaučių buvęs delegatas 
Skerstonas. tas "kytrasis 
bolševikas”, nors priparo- 
d\-mų nėra.

šita biauria propaganda 
pasiremdamas, Joint Boar
das (jungtinė taryba) pa- ir

KOMUNISTU INTRIGOS 
KRIAUČIŲ UNIJOJ 

NEPAVYKO.

.jiems išsmuko 
netikėtai.

Skerstonas pradėjo

Sandariečių jubilėjus.

Pereitą nedėldienį sanda- 
riečiai apvaikščiojo savo ju- 
bilėjų Lietuvių Salėj. Kalbė
jo keliatas jų "veikėjų", ku
rie nieko kita nemokėjo pa
sakyti. kaip tik pravar
džiuoti "Keleivį" ir artimus 
jo žmones. Žiūrint į šitą "ju- 
bilėjų” ir klausant "kalbė
tojų", žmogus jautiesi kaip 
kokių piemenų susirinkime, 
kur girdisi tik pasikolioji- 
mai.

Tikisi 1,000,000 automobilių 
Massachusetts valstioj.

Bostono metropolijos ke
lių taisymo komisija davė 
legislaturai savo raportą iš 
pereitų metų darbuotės ir 
tame raporte ji pabriežia. 
kad dabar tiesiant naujus 
kelius, vedant gatves, sta
tant tiltus arba kasant tu
nelius. reikia vaduotis ne 
šios dienos reikalavimais, 
bet ateities prospektais. Už 
10 metų nuo dabar, sako ši
ta komisija. Massachusetts 
valstijoj bus apie 1.000,000 
automobilių ir trukų; Di
džiuma jų bus Bostone ir jo 
apielinkėj. Todėl reikia at
siminti. kad ant dabartinių 
kelių šitiek' vežimų negalės 
sutilpti. Prie to reikia jau 
dabar ruoštis.

SUKAPOTAS MOTERIES 
KŪNAS ŠULINY.

Bluffton, Ohio. 
savaitės atgal čia prapuolė 
Kątherine Mohler. 70 metų 
amžiaus moteris. Dabar at-

Kelios

PIANUS, reikale gu
ga.- ir patašau viso- 
nig ; jūsų pianas nc- 

a- -aukite, sutaisy- 
(-) 

FELIKSAS \I.EKNA
11 Ihomas i’ark. So. B'tston.

1ŠSIRANDAVOJA ruimai.
- tu vandeniu ir šilu-

- j. Mažai šeimv-
(4) 

‘tb St.. S >. Bostone

VA

i

b'

\OItil I'lRkT NAMĄ
’.yr.ų, So. Bosto- 

•urdu ir su pia- 
sT.ihHt. Galiu 

u atsišaukti tik

B- . • .n •><>. Boston, Mas-

EKSPERTAS LAIKRO- 

DžIIT ’

1

T

(H

TAISYTOJAS.
Skrodžius Sieni- 

prieinamiausia 
ūtės šiuo adresų:

' 1 STON. mass.
\> VIAGRA1T1S (25)

PARDAVIMAI
i;\i:bei;šapė

parsiduoda 
etoj, ant plačios 
•tuvių, lenkų i” 
džiai ir visi ki 

gal 
(4)

bar-

\\

tik S300-00
■ uės na.-:

*. UUilNAlTlS
. Boston. Mass.

.J
Br jad" ay.

lieti
<avi 
s. r

i:si!t; oi)\ gkoSERNė
apgyventa vieta 

pardavimo—
■ ■ uskit • 11
' II-S. Boston. Mass.

parsipcoba a aikų lova
kuri ku ki 8 metu kudi-

_ ubu 374 w. 2-nd 
St.. So. B- ‘ (5>

namai.

s 

g

1<: ryta.
3 dieną.
8 vakar*.

8
2 iki
7 iki
HANOVER ST,

BOSTON. MASS.

Lietuvis Optometristas

I !

apmokėsiu.
Moikv <>order arba Ameriean 

(-) 
K. Ri Iki S

Brooklyr,. Ne» York.

LIGAS.

gi

Tel.: Richmond 1410 j

Dr. David W. Rosen
Kalba Lietuviškai. Lenkiškai 

Rusiškai.
GYDO CHRONIŠKAS IR 

SLAPTAS
VALANDOJ,.

Nuo
Nuo
Nuo
J21

LIETUVIŲ 
ATYDAI!

GELEŽINIAI
DAIKTAI

MALIAVOS 
LANGT1ESĖS

SPORTO 
REIKMENY 

Gera rūšis, žemos 
kainos

THE HOYT CO.
443 Broachvay, 

South Boston. Mass.

Išegzamiouojo akis, priskiriu Hr 
akinius, kreivas akis atitiesinu g 
ir amblyopiškose (aklose) aky- įj- 
se sugražinu šviesa tinkamu nJ 
laiku. ’ pi
J. L. PAŠAKNĖMS O. D. g 
447 Broadway, So. Boston, Mass 

S2SZS2S2SE5H5E5ESaSZSE525ESESZS2S'S
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1 Dr. H. M. Landau
1 GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

St.. Boston, Mass.
Richmond
vyrų . ir 
chroniškų 

: nuo 9 ryte iki 8 vak.
iki ■> vakare.

Patarimai dykai. (—)

220 Hanover 
Telefonas 

Specialistas 
slaptų ir

Valandos
Nedčldieniais

<•380 
moterų 
ligų

I 

$ 
s
s

ii 

v" 
$

PROTO OILŽIMI
KURIE ĮSIGYJA MOKSLĄ. NAMIE

KNYGAS BESKAITYDAMI
Daugybė geriausių knygų — mokslo, 
istorijos, eilių-dainų, apysakų-roma- 
nų-pasakų, dailės, juokų — yra su
krautos Margerio Knygyne.

Tik mes duodame tikrą bargeną, nes par
duodame knygas už pusę kainos.

Tik musų knygyne yra beveik visos 
knygos puikiai apdarytos.

Naują knygų kataliogą vi
siems prisiunčiame dykai.

MARGERIO knygynas 
2023 St. Paul Avė.,

CHICAGO, ILL. 
__________________________ j

QIS mažas vaikas išdykavo, todcl jo 
K? motina pareiškė, kad jis negaus nė 

. trupučio.

BAMBINO
Įreg. S. V. Pat. Biure.

Matai ką jis daro!
Palauk, kuomet jį sugaus motina! 

Motinos, nebauskite savo vaikų neturėji
mu Bambino po ranka, kuomet jie to rei
kalingi. Jei jie išvemia dalį savo maisto, 
turi vidurių diegimą, išpūtimą, viduria
vimą—duokite jiems Bambino be jokio

atidėliojimo. Tie nemalonus simptomai pranyks 
taip greitai, kaip greitai jų sistemą perims šitas ne
pavojingas. pasekmingas vidurių paliuousuotojas. 

KŪDIKIAI MĖGSTA JĮ! JIE NET PRAŠO DAUGIAUS!
F. AP. RICHTER & CO, 104-114 So. 4th St, BROOKLYN, N. 7. ]

I
 Lietuviškai - Lenkiška Aptieka :

Jeigu norite teisingų vaistų žemoms kainoms, tai visada ateikite i > 
ant 100 Salėm st., kur rasite visokių naminių vaistų, šaknų nuo viso- 1 1 
kių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjime, nuo užsisenčjusio reuroa- ■ | 
tizmo, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valymui, nuo uždegimo plau- į > 
čių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slaptingų į , 
ligų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo dėl vyrų ir į ! 
moterų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių turime. Mes j> 
jums patarnausime kuogeriausiai, pašaukiame geriausius daktarus • Į 
per telefoną uždyką. Todėl, jeigu norite gaut gerus vaistus ir sučė- i > 

dyt pinigus, tad ateikite Į APTIEKĄ po numeriu j j

100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS. ;;

OI SENS in.Al.TY CO.
j 109 Bruun\;c. Boston. Mass.

I*ar>i<ii:<>da pi fi clug šitos die- kitčs
no.- kaina, neprale t progos. 3 šei-
m v na mar su visa čiiausios mado-
įtaisymais, trraži .,j vietoj lx>r-
chesterv. Kaina s ca.-h S2,86'.Į.

Kitas vražo n ,s Miltone, 15
kambariu, > metu jmo. rendos r.e-
ša ąl 1 ;d P!.r p ,. Kaina £12,800,
lengvos išiyz>. liu žinin kreip*
k ites D3>*

PLUNKSNAS. Bukus. Paduškas 
Patalus. Kaldras ir visokias lovų 
įrėdnes. parduodam pigiausiai. Kreip- 

ypatiškai arba rašykit:

r » i
MEDICINOS DAKTARAS

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

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

Telefonas Haymarket 3390
69 CHAMBERS STREET. BOS1ON. MASS.

•< 
i 
i 
• 
i

Boston.

j; J Olseika. 25

Užkimimas
ir kosm . -■ ‘ 
kad praša 
mus i-.g-Į,

stabdy D
□s susikrovi-

Severa's
Cough Balsam

i
šiaučių unijos nesusitaikc.

Kaip buvo "Keleivyje" ra
šyta, kad tarp Haverhillio 

____ _ r ’r Lynno šiaučių unijų bu- 
statė kitą kandidatą iš Lie-lvo kilęs sumanymas vieny-
tuviu Lokalo, tūlą Joną Pu- tis. Tuo reikalu Lynne ėjo 
kevičiu. kurį rekomendavo 
lietuviškieji komunistai. Ir 
žvdu-italu balsais Pukevi-

kelias dienas derybos, ir ga
lų gale Lynno amalgameitų 
unija atsisakė vienytis su 

j Workers’ 
’Protective Unija.

čius tapo išrinktas delega- Haverhillio Shoe 
IU. r ■

a epiiij. 1
* - aUnga* šemą-

■5 50c.

;iekoriaus.

I
t i

Severo* Kalendorius >924 
metams • ■< . visur aptio-
kor ams . a raįyk tucsios
pas rr.

EUROPEAN FEATHER 
IMPORTING HOUSE 

Lo»ell Street, Boston, Mass.

nuo

Telefonas 5112-W.

Or. k. Gorman-Gumauskas
v LIETUVIS DENTISTAS

Valandos: nuo JO—12 dieną;
2—5 po pietų; 

nuo 6—8 vakare;
Nedčliomie nuo 10—12 dieną.

705 N. Main st. kam p. Broad at. 
MONTELLO. MASS.

T«L Bearta 6«M

OR. R. M. FRIEDMAN
SPECIALISTAS VENER14KŲ 

LIGŲ. 
VYRŲ IR MOTERŲ. 
Taipgi kraujo lig< Ir 

Reumatizmo.
Vaiaadoa: Nuo 8 ryto Bd

» vakare.
IM9 WASH1NGTON 8T.

BOSTON, MASS.

APTIEKA
BOSTONE

RECEPTUS SUTAISOMI EUROPOS ir 
AMERIKOS DAKTARŲ.

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

Tikra Lietuviška TREJANKA.......................50e.
Prisiunčiame Vaistus ir per paštą. 

Oficialiai įgaliotiniai Lietuvos "VAISTUOS”. 
Jeigu kokių nors vaistų negautumėt kitur, ra

šykit pas mus, mes turime. Atsakymui prisiųskit 
pašto ženklelį.

K. ŠIDLAUSKAS
Provizorius

373 WEST BROADVVAY, SO. BOSTON, MASS.


